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Luže – Liana Špatenková

KAM POVYRAZIT
Úterý – neděle 10:00 – 17:00
OTEVŘEN HRAD KOŠUMBERK
Každá první neděle v měsíci
OTEVŘEN KOSTEL V JANOVIČKÁCH
Sobota 1.6. od 9:00
OKRSKOVÁ HASIČSKÁ SOUTĚŽ
Sportovní areál Bělá
Sobota 1.6. od 18:00
MUZEJNÍ NOC | vstupné dobrovolné
Hrad Košumberk
Neděle 2.6. od 9:00
TURNAJ FOTBALOVÝCH PŘÍPRAVEK
Sportovní areál Luže
Sobota 8.6. od 9:00
TJ LUŽE - JUNIOR SKUTEČ fotbal meziokresní
přebor mladších žáků | sportovní areál Luže

Sobota 15.6. od 8:00
19. ROČNÍK TENISOVÉHO TURNAJE
JEDNOTLIVCŮ | Sportovní areál Bělá
Sobota 15.6. od 13:00
OSLAVY V LOZICÍCH
130 let hasičů, 890 let obce a setkání
rodáků Lozice

Pátek 5.7. od 11:00
PÁNI Z LICHTENBURKA | šermířské
vystoupení (11:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00)
Hrad Košumberk
Pátek 5.7. od 20:00
POUŤOVÁ ZÁBAVA S KATAPULT REVIVAL
vstupné 50,- | Sportovní areál Luže

Sobota 15.6. od 15:30
KLUB CESTOU NECESTOU – KEŇA
Vysokomýtské lékařky v Africe
Konferenční sál HL Luže - Košumber

Sobota 6.7. od 13:00
PÁNI Z LICHTENBURKA | šermířské
vystoupení (13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00)
Hrad Košumberk

Středa 19.6. od 18:00
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MĚSTA | Sokolovna Luže

Středa 10.7. od 21:30
ŽENY V BĚHU | letní kino
vstupné 50,- | Hrad Košumberk

Sobota 22.6. od 8:00
PŘEOČKOVÁNÍ PSŮ | U Betonu Luže

Sobota 13.7. od 20:00
BOSÉ NOHY V PARKU | DS Na tahu Červený
Kostelec | Hrad Košumberk

Neděle 9.6. od 13:30
DĚTSKÝ DEN vstupné 30,- | Hrad Košumberk

Sobota 22.6. od 8:00
17. ROČNÍK MEMORIÁLU VLADIMÍRA
JARKOVSKÉHO v tenisové čtyřhře
klubový turnaj | Sportovní areál Bělá

Neděle 14.7. od 15:00
KONCERT VÁŽNÉ HUDBY
kostel v Janovičkách

Neděle 9.6. od 14:30
TJ LUŽE - TJ SVITAVY | fotbal krajský přebor
Sportovní areál Luže

Sobota 29.6. od 20:00
ESA Z PRALESA | letní kino pro děti
vstup zdarma | Hrad Košumberk

Sobota 20.7.
COUNTRY ZÁBAVA Z BOLASEM
Náves v Dolích

Pátek 14.6. od 19:30
PROJEKCE MANASLU TSUM VALLEY TREK
vstupné dobrovolné | Hrad Košumberk

Středa 3.7. od 21:30
BOHEMIAN RHAPSODY | letní kino,
vstupné 50,- | Hrad Košumberk

Sobota 20.7.
ODPOLEDNE S DECHOVKOU
Sportovní areál Bělá
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ČERVNOVÉ SLOVO Z RADNICE
Během měsíce května proběhly téměř
poslední změny v našem týmu města
Luže – již druhý měsíc je u nás zase zpátky, jako vedoucí hospodářsko – správního odboru, Lenka Hyksová a od 1. 5. se
nám na hrad Košumberk vrátila také naše
kastelánka – Hana Truncová. Oběma moc
děkujeme, že se k nám vrátily a moc doufám, že nám všem bude společně moc
dobře a dokážeme správné věci ve prospěch města a všech našich občanů.
Mám z toho opravdu dobrý pocit a cítím
v našem kolektivu jistotu a vzájemnou
důvěru. Doufám, že to stejné vnímáte ale
především Vy – občané našeho města
a místních částí.
Od července ještě budete vídat na hradě Košumberk paní Alenu Čápovou, která bude druhou rukou kastelánky a bude
se starat o pořádek a příjemné prostředí
na hradě. Především ale bude pomáhat
s běžným provozem hradu, protože nyní
máme dva, vzájemně špatně dostupné,
vstupy na hrad, a tak je třeba, aby bylo v areálu více rukou pro organizaci. Také je třeba
se o novou lávku starat a hlídat její provoz.
Paní Čápová bude zaměstnána na dobu
určitou tří let a placena bude z Operačního
programu zaměstnanost – tedy nebude
placena z městského rozpočtu.

Během letošního prvního půlroku vznikl,
ve spolupráci s grafikem Martinem Škrochem, zoologem Vladimírem Lemberkem
a kastelánkou Hanou Truncovou, zajímavý
projekt na vytvoření naučné a zábavné
stezky po Luži a okolí. Stezka bude rozdělena do několika okruhů – bezbariérová,
pro pěší a pro cyklisty. Celý projekt je nejen naučnou stezkou po okolí, ale především je propojením historie, zábavy, přírody a kulturního dědictví v našem regionu.
A protože nám něco takového v Luži chybí a víme, že něco takového vytvořit kvalitně, promyšleně a hlavně funkčně dá
velkou práci, chystáme se stejného programu na podporu zaměstnanosti v Luži
využít co nejvíce, co nám dovolí. Takže
od 1. ledna budeme mít, opět na dobu určitou a na zkrácený úvazek – po dobu realizace projetu – koordinátorku této stezky.
Opět placenou z projektu, bez zatížení
městského rozpočtu.
Nyní čekáme na kandidáty do osadních
výborů a do výboru pro životní prostředí, abychom mohli všechny naše záměry
konzultovat s aktivními občany a abychom nezapomněli na něco důležitého
– bez Vaší pomoci to totiž nikdy nemůže
být „ono“! Děkujeme za Vaši pomoc!
Vaše starostka Veronika

OSADNÍ VÝBORY
Na Zastupitelstvu města Luže
dne 20. 3. 2019 byl schválen
záměr zřídit Osadní výbory
místních částí města Luže.

Z tohoto důvodu Město Luže vyzývá občany místních částí, aby nominovaly zástupce
místních částí do Osadních výborů. Nominovat lze emailem na mestskyurad@luze.cz
nebo osobně u asistentky Bc. Lady Vodičkové v 1. patře MěÚ Luže.
INFO O OSADNÍCH VÝBORECH
Zákon o obcích č. 128/2000 Sb.:
1. § 120
• V částech obce může zřídit zastupitelstvo obce osadní nebo místní výbory
(dále jen „osadní výbor“). Osadní výbor
má minimálně 3 členy. Počet členů osadního výboru určí zastupitelstvo obce.
• Členy osadního výboru jsou občané
obce, kteří jsou přihlášeni k trvalému
pobytu v té části obce, pro kterou je
osadní výbor zřízen, a jsou určeni zastupitelstvem obce.

• Předsedu osadního výboru zvolí zastupitelstvo obce z řad členů osadního výboru.
2. § 121
• Osadní výbor je oprávněn
a)předkládat zastupitelstvu obce, radě
obce a výborům návrhy týkající se rozvoje části obce a rozpočtu obce,
b)vyjadřovat se k návrhům předkládaným
zastupitelstvu obce a radě obce k rozhodnutí, pokud se týkají části obce,
c)vyjadřovat se k připomínkám a podnětům předkládaným občany obce, kteří
jsou hlášeni k trvalému pobytu v části
obce, orgánům obce.
• Požádá-li předseda osadního výboru
na zasedání zastupitelstva obce o slovo, musí mu být uděleno.
Osadní výbor zaniká stejně jako ostatní
výbory s koncem funkčního období zastupitelstva, které osadní výbor zřídilo.
Působnost osadního nebo místního výboru se týká pouze samosprávné působnosti obce, nikoliv přenesené působnosti
státní správy. Nevztahuje se tedy například k projednávání přestupků.

ČERVEN 2019
PODĚKOVÁNÍ

Od května si Jeronýmovu ulici pravidelně uklízí děti z Loly Růža pod vedením
Ivana Červeňáka. Děkujeme a doufáme, že se situace v této lokalitě uklidní!

autor: Ivan Červeňák

UDRŽUJME ČISTOTU
VE SVÉM MÍSTĚ!
Nabízíme vlastníkům pejsků, kteří chodí se svými mazlíčky na procházky, že si
mohou v Turistickém informačním centru
v Luži zakoupit zcela rozložitelné pytlíky na psí výkaly (z kukuřičného škrobu).
Pro naše občany je připravena speciální
cena: k jedné krabičce s 50 ks za 50,- Kč
dostanete další krabičku s 50 ks zdarma
(1 + 1 zdarma). Tímto Vás zároveň prosíme
o důsledné sbírání psích výkalů po Vašem
pejskovi, je to základní lidská slušnost
a všichni si tak tvoříme důstojný prostor,
ve kterém žijeme.
Děkujeme!

VÝBOR PRO ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ

Na Zastupitelstvu města
Luže dne 20. 3. 2019 byl
schválen záměr zřídit Výbor
pro životní prostředí.
Z tohoto důvodu Město Luže vyzývá
občany, kteří jsou znalí v ochraně životního prostředí a mají nám co říci, aby se
do 31.8. 2019 přihlásili jako kandidáti do tohoto výboru a pomáhali nám žít lépe
v souladu s přírodou a jejími zákony. Přihlásit se lze emailem na mestskyurad@
luze.cz nebo osobně u asistentky Bc. Lady
Vodičkové v 1. patře MěÚ Luže.
Členové Výboru pro životní prostředí
budou jmenováni na zářijovém zasedání
zastupitelstva města Luže (18.9. 2019).

INFO Z RADNICE
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NABÍDKA PRONÁJMU BYTU MĚSTA LUŽE
Město Luže pronajme
uvolněný byt č. 13, v čp. 259,
v ulici U Stadionu v Luži,
k nastěhování od 1.8. 2019.

PRAVIDLA PŘIDĚLENÍ BYTU:
1. Podání písemné žádosti do 26 dnů
od zveřejnění oznámení vyvěšením
na úřední desce.
2. Byt může být přidělen:
a) 
Samostatně žijící osobě, jejíž průměrný měsíční hrubý příjem v období šesti kalendářních měsíců před
uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 0,8 násobek průměrné měsíční
mzdy za národní hospodářství.
b) Osobě s dalšími členy domácnosti, jestliže průměrný hrubý měsíč-

ní příjem domácnosti nepřesáhl
v období šesti kalendářních měsíců
před uzavřením nájemní smlouvy 1,5 násobek průměrné měsíční
mzdy za národní hospodářství.
c)Osobě, která nemá vlastnické nebo
spoluvlastnické a jemu obdobné
právo k bytu ani k bytovému nebo
rodinnému domu. Tuto podmínku
musí splňovat i další členové domácnosti, kteří mají v bytě bydlet.
3. Uchazeč nesmí mít žádné nezaplacené závazky vůči městu Luže.
4. Uchazeč před podpisem nájemní
smlouvy složí peněžitou jistotu na zajištění plnění povinností z nájmu a to
ve výši trojnásobku nájemného tzn.
6 198,-Kč. Peněžitá jistota je vratná
po skončení nájmu.
Prohlídka bytu se uskuteční na požádání dle dohody na tel: 469 633 987. Žádosti
o pronájem bytu se budou přijímat do 28.6.
2019 do 14.00 hod. na podatelně městského úřadu v Luži. Tiskopis žádosti o byt je
elektronicky ke stažení na webových stránkách www.luze.cz. Součástí žádosti je nutné
doložit příjmy dle pravidel přidělení bytu.

UPOZORNĚNÍ
Z RADNICE

Rabouň a Brdo; vlivem současných klimatických změn, došla pitná voda, hlaste se
na Městském úřadě v Luži.

• Byt č. 13 v 2. podlaží domu o velikosti 1 +
kk, koupelna, WC, chodba, sklepní kóje.
• Celková započitatelná plocha bytu
49, 98 m2
• Nájemné: 2 066,- Kč/měsíčně + cca.
2 300,- Kč/měsíčně záloha na služby.
• Nájemní smlouva na dobu 1 roku, s možností prodloužení

NOVÝ POVRCH
V JERONÝMOVĚ ULICI
Během července – srpna proběhne
rekonstrukce Jeronýmovy ulice (oprava
zničeného povrchu), včetně asfaltové
kruhové „návsi“. Do budoucna bychom
v této části rozšířili výsadbu vhodné
zeleně a městský mobiliář.
Děkujeme za pochopení během stavby!
SKLÁDKA
Upozorňujeme, že z provozních důvodů,
bude ve dnech 10.6., 12.6., 17.6. a 19.6.
UZAVŘENA skládka Dolečka.
V sobotu 15.6. a 22.6. je otevřeno dle
běžné provozní doby.
Provozní doba skládky:
Pondělí
Středa
Sobota

UPOZORNĚNÍ
Kontejnery na tříděný odpad v ulici
Na Výsluní budou dočasně – po dobu opravy
zdi – umístěny na protilehlé straně ulice.
Děkujeme za pochopení!
NOVÁ STŘECHA!
Nová střecha na občanské klubovně
v Srbcích už slouží :).

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
8:00 – 12.00 13:00 – 17:00
8:00 – 12:00
–

CISTERNA S PITNOU VODOU
Informace pro místní části Doly, Rabouň
a Brdo – V případě; že by někomu z trvale žijících občanů místních částí Doly,

autor: Filip Kučera

autor: Hana Truncová

HRAD KOŠUMBERK

Areál hradu Košumberk je nyní volně přístupný v otevírací době všem návštěvníkům jak hlavní bránou, tak i po nové bezbariérové lávce. Vstup na nádvoří není
zpoplatněn. Vstup na vyhlídku, do zastřešené části, do lapidária a do purkrabství
s výkladem je, jako v ostatních památkách, zpoplatněn dle aktuálního ceníku.

KONTAKTY MĚÚ
Hana Truncová
kastelánka hradu Košumberk
+420 736 481 205
kosumberk@luze.cz
Mgr. Dominik Pidima
pracovník rozvoje města
+420 730 170 790
dominik.pidima@luze.cz
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PLK. JOSEF KOUKAL
V BŘEZNU OSLAVILI
SVÉ ŽIVOTNÍ
JUBILEUM:
70 let Marie Žoudlíková, Doly
Bohumil Baťa, Radim
Věnceslava Košťálová, Dobrkov
František Kraus, Srbce
Jaroslav Lášek, Luže
Václav Volejník, Košumberk
Pavel Renza, Zdislav
75 let Jana Kolářová, Radim
Jana Fišmanová, Bělá
Radomil Síla, Košumberk
80 let Hana Dostálová, Luže
81 let Marta Prachařová, Doly
Zdeňka Pitrová, Luže
82 let Anna Kapitolová, Radim
Jiřina Kučerová, Voletice
Jan Baťa, Brdo
84 let Irena Zárubová, Luže
Emilie Řádková, Košumberk
88 let Dalibor Záruba, Luže
Všem jubilantům srdečně gratulujeme
a přejeme hlavně zdraví!

(6. května 1912 v Jenišovicích
– 23. prosince 1980 v Luži)
„tichý hrdina s velkým srdcem“

6. května 2019 jsme si připomněli 107. výročí narození Plk. Josefa Koukala, který je
čestným občanem města Luže.
Jako zkušební pilot zalétal před válkou 12
prototypů letadel. Po obsazení Československa odešel do Anglie a bojoval v sestavě
Britského královského letectva. 7. září 1940

byl jeho stroj sestřelen. Výbuch letadla přežil
s těžkými popáleninami. Po dvou letech a 22
plastických operacích se vrátil zpátky do boje.
ČEST JEHO PAMÁTCE!
Další zajímavé informace o neuvěřitelném příběhu pilota
RAF Josefa Koukala
se dozvíte po načtení QR kódu.

V UPLYNULÉM OBDOBÍ
JSME SE ROZLOUČILI S
Annou Vasjanovičovou, Luže – 98 let
Bohuslavou Bartošovou, Bělá – 78 let

V KOSTELE PANNY MARIE ZELENÉ OKÉNKO
NA CHLUMKU UZAVŘELI
MALÉ KROKY
MANŽELSTVÍ
Jan Vraný a Michaela Zemanová

NA HRADĚ KOŠUMBERKU
UZAVŘELI MANŽELSTVÍ
Petr Vokoun a Eliška Doležalová
Zdeněk Hašek a Lenka Frýželková

ZDAŘ ILÁ OPRAVA

Rekonstrukce ulice Sv. Čecha je hotová.

autor: Antonín Janiš

KAŽDÝ DEN

Taky vás někdy napadlo, že jeden člověk
nic nezmění? Že jako jednotlivci nemáme
skoro žádný vliv a že tím pádem možná
vlastně ani nemá smysl se snažit? My věříme v přesný opak. Každou skupinu tvoří
jednotlivci a vlnu změny ve společnosti
vždy iniciuje jedna nebo vícero skupin
lidí. Každý významný posun v historii má
základy v dění vespod – mezi obyčejnými
lidmi. Mezi tou nejmocnější a nejvlivnější
skupinou na světě.
A proto není třeba se hned snažit změnit celý svět. Stačí, když budete postupně
měnit ten svůj – směrem k udržitelnosti,
zdraví a svobodě. Samo se pak bude dít
to, že pozitivně inspirujete druhé svým
vlastním příkladem. Skupina se bude
rozšiřovat a vlna šířit…Může se zdát, že
přestat jíst maso nebo alespoň snížit jeho
spotřebu, začít používat rozložitelnou
ekologickou drogerii, vyměnit plastový

kartáček za bambusový nebo si pořídit
vlastní tašky a sáčky na nákup ovoce a zeleniny místo igelitových pytlíků je příliš
bezvýznamné. Ano, svět tím hned tak
neuzdravíme – ale vykračujeme na správnou cestu. Na cestu, která je nesmírně potřeba, která vyvolává zrychlený tlukot srdce, jiskru v očích a úsměv na tváři. A tak
děkujeme, že jste v tom s námi. Moc si
toho vážíme.
3 TIPY, JAK V OBCHODĚ SNADNO
POZNAT ZDRAVÝ OPALOVACÍ KRÉM
V období koupání, slunění a snědých těl je
tématem číslo jedna bezpečnost opalovacích krémů. Míváme dojem, že nás chrání.
Někdy však mohou škodit. Mnoho běžných
opalovacích krémů je totiž jeden velký
chemický koktejl. Často obsahují parabeny (konzervační látky), hliník, umělé vůně,
nanočástice a chemické filtry.

INFO Z RADNICE
Ty posledně jmenované mohou poškozovat buňky či narušovat hormonální
rovnováhu. Nanočástečky zase mohou
projít kůží a způsobovat v těle neplechu.
Alergické reakce z umělé parfemace také
bývají, zvlášť pro děti a majitele citlivější
kůže, nemilým překvapením.
Proto bychom neměli nechat naši pokožku (a potažmo i celé tělo) napospas
výrobcům lákavých mazadel, kterým jde
o zisk, a raději začít krémy vybírat uvědoměle. Není totiž v pořádku patlat si
na kůži chemii, a ještě k tomu s ní zatěžovat i vodní organismy.
Běžně si to neuvědomujeme, ale krém
se z naší pokožky při koupání smývá
a jeho složky pak zůstávají ve vodě. Tyto
látky (nebo vzniklé sloučeniny) mohou
být pro malé obyvatele vod toxické. Nejčastějším ohrožovatelem vodního života,
a samozřejmě i člověka, jsou chemické
filtry jako oxybenzone, benzofenone či
oxyphenone a nanočástice.
Pokud produkt nanočástice obsahuje,
musí být jejich přítomnost podle směrnic
EU vyznačena buď na obale, nebo přímo
ve výčtu složení. Tam musí být u dané látky uvedeno v závorce slovo „nano“.
V běžných opalovacích krémech najdete chemické filtry a nanočástice často. Jak
se jim ale vyhnout?
VÝČET INGREDIENCÍ PROZRADÍ
TAJEMSTVÍ KAŽDÉ LAHVIČKY
Dívat se na složení opalovacích krémů
a vědět, čím mažeme sebe a své děti, je
zásadní úkon každého, kdo chce mít skutečně zdravé opálení. Chtějte víc informací, odmítněte rizikové výrobky, a začněte
tak uzdravovat. Sebe i naši planetu.
Není však potřeba hned letět do knihovny pro učebnici chemie a bílý plášť, abyste
všemu rozuměli. Ani trávit hodiny lovením
informací o škodlivých látkách na internetu. Pokud chcete nakupovat skutečně
kvalitní a šetrné výrobky, pro začátek stačí, když se budete při výběru řídit těmito
jednoduchými vodítky.
Jak vybrat bezpečný
opalovací krém?
3 jednoduchá vodítka
1. Hledejte opalovací krémy s minerálními filtry. Tyto filtry jsou bezpečné,
protože fungují čistě mechanicky –
na kůži vytváří slabou vrstvu odrážející záření. Nejčastější jsou oxid titaničitý (titanium dioxide, TiO2) a oxid
zinečnatý (zinc oxide, ZnO).
2. Volte krémy s co nejpřírodnějším složením. Například krémy od značky

Eco Cosmetics či Natural Tone mají
podíl přírodních surovin 100 % a jsou
v BIO kvalitě. Opalovací krémy od Alphanovy jsou minimálně z 99 % přírodní a také v BIO kvalitě.
3. Zárukou nejvyšší kvality jsou také certifikace. Pokud na lahvičce uvidíte například certifikát EcoCert, můžete si být
jistí, že nešlápnete vedle. (Výhodou je
i označení „UVA“ uvedené v kroužku
na obale výrobku. Zaručuje dostatečnou ochranu i proti hlouběji působícímu UVA záření.)
PS: Při výběru kvalitního krému je taky
dobré rozumět ochrannému faktoru – tzv.
SPF. Mezi jednotlivými stupni ochrany není
tak velký rozdíl, jak by se mohlo zdát. Odborníci uvádí, že SPF 30 blokuje maximálně
97,4 % UVB záření a SPF 50 blokuje 98 %.
Jak už můžete tušit, samotný údaj o SPF
neříká ani nic o bezpečné době strávené
na slunci. Spíše vyjadřuje podíl blokovaných slunečních paprsků. A chrání pouze
proti UVB záření, které způsobuje spálení
kůže. UVA záření naproti tomu proniká
hlouběji a podílí se na stárnutí kůže. Pokud výrobek proti UVA chrání dostatečně
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(podle zákonné normy), musí nést označení UVA v kroužku. Hledejte tedy takové
krémy, které přímo toto označení mají,
nebo informaci o ochraně UVA uvádějí
(např. Alphanova, ECO Cosmetics, Lavera,
…).
A nezapomeňte, že základem zdravého
pobytu na sluníčku je kromě omezení
délky slunění také dostatečné a časté mazání. Samozřejmě kvalitním krémem bez
obsahu zbytečné chemie.
Zdroj: https://www.econea.cz/blog/
male-kroky-kazdy-den-vic-neni-potreba/https://www.econea.cz/blog/3-tipy-jak-v-obchode-snadno-poznat-zdravy-opalovaci-krem/
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ABY LÉTO BYLO BEZ POŽÁRŮ
Letní měsíce jsou obdobím, kdy mají hasiči nadprůměrný počet technických zásahů – zejména u dopravních nehod, úniků
nebezpečných látek, ale i práce na vodě,
otevírání uzavřených prostor, odstraňování překážek, likvidace obtížného nebezpečného hmyzu apod, ale zejména
likvidací požárů. Proto je zde několik rad
od hasičů, jak nezpůsobit vznik požárů
a neohrozit sebe i jiné:
• V přírodě se pokud možno vyhněte
použití zdrojů otevřeného ohně (sirky,
cigareta, zapalovač, vařič). Stačí málo,
třeba nenápadná jiskra spadlá do jehličí
• V lesích je celoročně zakázáno kouřit.
Rozdělávat nebo udržovat otevřené
ohně lze jen na vyhrazených místech
• Rozdělávat nebo udržovat otevřený
oheň je možné jen na místě vzdáleném minimálně 50 m vně lesa.
• Nikdy nerozdělávejte oheň pod větvemi stromů, na pasekách, v blízkosti
křovin, ve vysoké trávě, poblíž zemědělských plodin a stohů.
• Při teplém a suchém počasí je lepší
v přírodě oheň vůbec nerozdělávat.
• Od hořícího ohně neodcházejte, dohlížejte na něj, po skončení pálení
jej důkladně zalijte vodou, vyhrabte
zbytky dřeva, spáleniště s popelem
překryjte vrstvou zeminy.

HASIČSKÉ RADY
PRO LÉTO

Rozdělávání ohně v přírodě,
lesní požáry, používání
plynových spotřebičů,
chování za bouřky, jak
zabezpečit domov před
odjezdem na dovolenou atd.
Léto se kvapem blíží. Děti se nemohou
dočkat blížících se školních prázdnin
a dospělí se zase těší na zaslouženou dovolenou. I toto odpočinkové období však
není bez rizik. Aby nějaká mimořádná
událost nenarušila chvíle pohody a nedošlo ke zbytečným újmám na zdraví nebo
škodám na majetku, měli bychom i v létě
dodržovat základní pravidla bezpečnosti.
Mezi typicky letní zásahy hasičů patří požáry aut od vybuchlých plynových zapalovačů,
požáry porostů od jisker ze zemědělské techniky, požáry porostů od neopatrně rozdělaných táborových ohníčků nebo nedopalků
cigaret, vznícení porostu od výfuku nevhodně zaparkovaného automobilu apod.

ČERVEN 2019

SDH LUŽE

• Dodržujte zákaz vypalování trávy
a porostů. Je to nelegální a velice nebezpečná činnost, za kterou vám hrozí pokuty až do výše 25 000,- Kč.
• Spalování klestí v lese nebo velké
množství biologického odpadu na zahrádce předem nahlaste hasičům.
• Pozor na používání propanbutanového nebo lihového vařiče! Ty nesmíte
ani na okamžik pustit z dozoru. Převržený nebo nestabilní vařič v přírodě
může snadno způsobit požár.
NA CO DALŠÍHO SI DÁT PŘI
VYSOKÝCH LETNÍCH
TEPLOTÁCH POZOR:
• Vyhněte se nebezpečné manipulaci
s vysoce hořlavými kapalinami (benzín,
nafta, barvy, petrolej, olej). Při vysokých
teplotách se více odpařují a tím pádem
roste i riziko, že dojde ke vznícení a výbuchu jejich hořlavých výparů. Hořlavé
kapaliny skladujte v souladu s návodem
výrobce, v uzavřených nádobách na bezpečných místech z dosahu dětí a ani
na slunci. Hořlavé kapaliny neukládejte
ve společných a ve sklepních prostorách
bytových domů nebo ubytovacích zařízení. Pamatujte, že v běžné garáži lze
uskladnit maximálně 40 litrů pohonných hmot (pro nákladní automobil 80 l).
1. Grilování a plynové spotřebiče
Stejně jako v případě otevřeného ohně,
i při grilování bychom si měli dát pozor
na vhodné umístění grilu, aby odletující
jiskry nezapálily okolí.   Poměrně rozšířeným nešvarem pak je grilování na balkóně. V grilu bychom měli použít jen k tomu
určené palivo (určitě ne odpady, benzín
apod.). Gril musí být stabilní, při jeho převržení totiž hrozí popálení.
2. Nebezpečí spojené s bouřkami
V létě často podnikáme výlety a může
se stát, že nás přitom překvapí bouřka.
I když k přímému zásahu člověka bleskem dochází jen zřídka, končívají podobné případy mnohdy tragicky a proto je
dobré chovat se za bouřky rozumně:
• Během bouřky nevycházejte zbytečně ven
• Pokud se nacházíte venku, schovejte
se. Bezpečným úkrytem jsou budovy, zejména velké objekty s ocelovou
nebo železobetonovou konstrukcí,
obecně pak veškeré stavby chráněné
hromosvodem. V přírodě se můžete

• Při vysokých teplotách roste riziko i při
zacházení s hořlavými plyny. Např. plynový zapalovač ponechaný za sklem
automobilu vystavenému vysokým teplotám je časovanou bombu, která dokáže vašeho plechového miláčka nejen těžce poškodit, ale způsobit i vážná zranění.
• Se zvýšenou opatrností je nutné zacházet i s plynovými spotřebiči (např.
přenosný propanbutanový vařič). Nesmí být vystaveny vysokým teplotám
a nadměrným tlakům. Nádoby s hořlavými plyny, tedy ani propanbutanové
lahve, se nesmí skladovat v prostorách
pod úrovní okolního terénu, kotelnách,
garážích nebo společných prostorách
bytových domů či ubytovacích zařízení – např. ložnici. Propan-butan je
totiž těžší než vzduch, mohl by se tedy
hromadit u země či v prohlubních, což
zvyšuje riziko požáru nebo výbuchu.
Lahve s plynem umísťuje ve snadno
přístupných a větraných prostorách.
• Požár může způsobit i rozžhavený
výfuk (katalyzátor) automobilu. Proto
pozor na parkování v přírodě.
• A pozor – vysoké teploty také znamenají zvýšené riziko otravy oxidem
uhelnatým při nesprávném užívání
karmy. Je také potřeba si karmu nechat alespoň jednou za rok technikem
zkontrolovat.
VJ města Luže

•

•

•
•

•
•

bezpečně schovat v hustém lese a háji,
nižším porostu nebo úzkém údolí.
Naopak se rozhodně neschovávejte
pod osamělými stromy, na okraji lesa,
pod převisy nízkých skal, či v menších
staveních bez hromosvodu.
Největší nebezpečí zásahu bleskem
hrozí při pobytu v otevřeném terénu
a na vyvýšených místech, v bezprostřední blízkosti železných konstrukcí
(sloupy elektrického vedení), vysokých osamocených stromů nebo vodních ploch. Nikdy se za bouřky neopírejte o zeď či skalní stěnu.
Během bouřky nezůstávejte na kopcích a holých pláních.
Blesk je silný elektrický výboj atmosférického původu, velké nebezpečí
hrozí při koupání, windsurfingu, plavbě v loďce, příliš bezpečné není ani
telefonování, či práce s elektrickými
a plynovými spotřebiči.
Nezdržujte se v blízkosti potoků nebo
na podmáčené půdě
Za bouřky venku pokud možno nepřenášejte kovové předměty – fungu-
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jí totiž jako hromosvod. Stojí za to si
připomenout případ z roku 2005, kdy
úder blesku připravil o život golfistu,
který se hře věnoval i během bouřky.
• Při pobytu v přírodě během bouřky
neutíkejte ani se neschovávejte pod
osamocenými stromy, v obou případech by vás blesk mohl zasáhnout.
• Při hledání úkrytu před bouřkou pamatujte také na to, že ji doprovází
nejen blesky, ale často i silný vítr, který také představuje riziko. Držte se
v bezpečné vzdálenosti od vysokých
stromů (hrozí vývraty, nebezpečné
odletující větve můžou způsobit vážná zranění), nebo sloupů elektrického
vedení (shozené dráty mohou být stále pod proudem).
• Během bouřky dávejte pozor na vodu
a všechny látky, které snadno vodí
elektřinu. Když však přece jen dojde
k nehodě, první pomoc při úrazech
bleskem je stejná jako při ostatních
úrazech způsobených elektrickým
proudem a při popáleninách. Podle
stavu zraněného bývá často nezbytné
použít umělé dýchání, srdeční masáž,
protišoková opatření apod.
Letní bouřky přináší často také prudký přívalový déšť, který během chvilky
snadno promění líně se plazící potůček
v rozběsněný živel. S tím je nutné počítat
již v okamžiku výběru tábořiště. Hasiči
každý rok evakuují děti z letních táborů
umístěných na březích potoků a řek, které ohrožovalo náhlé rozvodnění
3. Odjezd na dovolenou
V létě je také obvykle doba dovolených,
kdy se ze svých domovů vzdalujeme
na delší čas. Před odjezdem na dovolenou bychom neměli zapomenout zkontrolovat, zda máme vypnuty všechny
spotřebiče, jestli např. nezůstal zapnutý
sporák, vařič nebo žehlička. Obzvláště
riziková je lednička. Pokud ji můžeme
spolu s mrazákem vyprázdnit, je nejlepší
centrální vypnutí. Před opuštěním domácnosti uzavřete hlavní přívody plynu
a vody, elektrospotřebiče, u kterých to
lze, zcela odpojte z elektrické sítě, v případě televizoru i z antény. Doporučuje se
i vypnutí jističů pro světelný a zásuvkový
okruh. Chráníte tak váš majetek před poškozením či úplným zničením v případě
úderu blesku nebo prudkého výkyvu napětí v elektrické síti. Zkontrolujte zda jsou
vypnuta světla, uzavřeny vodovodní kohoutky, všechna okna důkladně zavřete
a zajistěte. Svou domácnost nezapomeňte zabezpečit i proti vloupání. Pro případ,

že by v době naší nepřítomnosti u nás
doma přesto došlo k nějaké nemilé příhodě, je dobré se domluvit se sousedem
či známým a nechat u něj rezervní klíče.
Hasiči tak budou moci rychleji zasáhnout,
nebudou se muset dovnitř dostávat násilím a poničit např. vstupní dveře. Pro úplnou jistotu můžete u souseda zanechat
i kontakt na místo našeho pobytu, abyste se mohli v případě potřeby urychleně
vrátit domů.
4. Děti
Během letních měsíců jsou ohroženy zejména děti, které nejsou „zaneprázdněny“ školou a mají spoustu volného času.
Každoročně dojde při požárech, které
byly způsobeny hrou dětí se zápalkami
či zapalovači, ke zraněním a značným
majetkovým škodám. Oblíbenou zábavou teenagerů je tajné kouření ve stohu
či v seníku, což již mnohokrát skončilo
požárem. Velmi nebezpečné jsou rovněž
manipulace dětí s pyrotechnikou či jinými výbušninami.
Snad stojí za to upozornit, že na základě
zákona o požární ochraně (§78 zákona č.
133/1985 Sb.) jsou rodiče (potažmo všichni, kteří mají děti v danou chvíli na starosti) povinni dbát toho, aby jejich ratolesti
nezpůsobily požár.
5. Výlety na nebezpečná místa
V přírodě na nás však při naší nepatrnosti
číhají i jiná nebezpečí, než jen bouřky či
požáry. Zejména neposedné děti patří mezi rizikové skupiny, a to především
během prázdnin, kdy využívají větších
možností jak se vyhnout dozoru dospělých a baví se i nejrůznějšími nebezpečnými aktivitami. Například chlapci
se snaží před svými kamarády vytáhnout a lezou po skalách nebo do jeskyní
a různých štol. Přeceňují své schopnosti
v neznámém terénu a když tyto případy neskončí smrtelným úrazem, mohou
mluvit o mimořádném štěstí. V takovýchto případech záchrana života mnohdy závisí na rychlém zásahu jednotek požární
ochrany a dalších složek integrovaného
záchranného systému. Proto i zde můžeme dát několik dobrých rad:
• Děti by měly vždy předem oznámit rodičům nebo jiným dospělým místo, kam
se chtějí vydat. Pro pohyb v nebezpečných lokalitách to platí i pro dospělé.
• Dávejte pozor na pohyb v neznámém
terénu, zejména za snížené viditelnosti nebo v noci.
• Nepohybujte se nikdy bez řádného
zajištění v blízkosti okrajů skal, štol atd.
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• Nikdy nepřeceňujte své síly ani ve snaze pomoci kamarádovi. Raději vždy
přivolejte na pomoc hasiče nebo někoho z dospělých.
• Nepouštějte se bez odborného doprovodu do průzkumů štol a jeskyní. V těchto prostorách hrozí mnoho nečekaných
a neznámých nebezpečí - zával, ztráta
orientace, nečekané zaplavení prostor,
zaklínění se v úzkých prostorách, přítomnost nebezpečných plynů atd.
• Nepřeceňujte své síly. Vždyť i pro zkušené a trénované hasiče je považována
za nebezpečnou a vyžadující zajištění
výška nebo hloubka větší 1,5 metru!
6. Nebezpečí při koupání
V letním období nesmíme opominout ani
nebezpečí, která nás mohou ohrožovat
při koupání nebo sjíždění vodních toků.
Koneckonců hasiči musí každý rok zasahovat u desítek tragických případů, kdy
je třeba vyhledat utonulé osoby.
• Noční koupání je nebezpečné, neboť
za tmy snadno dojde ke ztrátě orientace.
• Nekoupejte se za bouřky, hrozí úraz
elektrickým proudem.
• Nikdy neskákejte uhřátí do vody
• Neskákejte do vody, o které nevíte,
jak je hluboká nebo zda se pod hladinou neskrývají kameny nebo jiné
předměty, nebo je tam příliš mělko.
• Alkohol a koupání skutečně není dobrá kombinace, každoročně jsou hasiči
voláni k tragickým utonutím lidí pod
vlivem alkoholu.
• Nepřeceňujte nikdy své plavecké schopnosti a také v případě, že jste dobrými
plavci, vždy počítejte např. s možností
náhlé změny počasí, podchlazení, svalové křeče atd.
• Při sjíždění řek a zejména jejich splavů
by měla být v loďce zkušená dospělá
osoba a děti by měly mít plovací vestu.
• Dávejte si pozor při pohybu v blízkosti břehů. Mohou být podemleté
nebo může dojít k uklouznutí a pádu
do vody. Hrozí pak nebezpečí těžkých
zranění při nárazech do předmětů pod
hladinou, uvíznutí a utonutí ve víru atd.
• Pokud se někdo začne topit, snažte se
mu nejdříve pomoci sami. Pokud na to
nestačíte, co nejrychleji přivolejte pomoc z okolí, popř. zavolejte záchranáře. Snažte si co nejlépe zapamatovat  
(označte) místo, odkud nebo kde jste
tonoucího naposledy viděli.
• I ve městě mohou číhat podobná nebezpečí. Jedná se především o nejrůznější splavy, vpusti, jímky, studny, odkalovací nádrže čističek, přehrady apod.
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 hrožení bodavým hmyzem
7. O
• Hasičský záchranný sbor ČR vyjede
k takovým to případům pouze v případě, že jsou ohroženy skupiny obyvatel. To tedy nastává ve veřejných
budovách, jako jsou školy, školky, uřady aj.. Pokud se Vám usadí nebezpečný hmyz v rodinném domě, chatě či
chalupě, máte několik možností.
• Buď v patřičné výstroji se pustíte do likvidace sami, nebo necháte hmyz do podzimu a on hnízdo opustí sám. V případě
že Vás ohrožuje a vy se necítíte na jeho
likvidaci sami, zjednejte si odbornou firmu na likvidaci.

VLASTIVĚDNÝ
KROUŽEK

Kdo to byl JUDr. Josef Gruber?
Narodil se 3. listopadu 1865 v Luži
na náměstí č. p. 147 (dnes se zde
nachází obchod ,,Kubík“). Byl to náš
vynikající český národohospodář,
který jako úředník pražské obch.
komory, docent, profesor a ministr
soc. péče, vzbudil pozornost svými
pracemi a uveřejněním řady cenných vědeck ých článků i za hranicemi našeho státu. Jedná se např.
o spisy: O světovém hospodářství,
Finanční principy moderních prostředků dopravních, atd. Proto si
nyní připomínáme výročí jeho úmrtí dne 2. května 1925.
Pozn.: Znal se s Profesorem MUDr. Františkem Hamzou?

PRO ZASM ÁNÍ

Manžel musí se ženou na koncert
vážné hudby a rozčiluje se: „To je
hrozné, jak dlouho se vypravuješ! Já
jsem hotový hned, dám si vatu do uší
a můžu jít.“
V divadle šťouchá žena do manžela:
„Podívej se ty dva vedle usnuli.“ – „No
a co? Kvůli tomu mně musíš budit?“
Chucku Norrisovi se jednou při seskoku z letadla neotevřel padák. Hned
druhý den ho šel reklamovat.
Honí malý tygřík pána a jeho maminka tygřice na něj volá: „Kolikrát ti mám
říkat, že s jídlem se nehraje?!“

BEZPEČNOST
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MĚSTSKÁ POLICIE SKUTEČ
INFORMUJE
Počátek roku 2019 byl pro skutečské strážníky opravdu pestrý. Městská policie Skuteč eviduje do současné doby více než 200
oznámení od občanů z katastrů pověřených obcí. Tato oznámení se týkala nejen
špatného parkování, toulavých psů a občanského soužití, ale i výjezdů k dopravním nehodám, k požáru či poskytnutí první pomoci. Strážníci dále zajistili a předali
na Policii ČR celostátně hledanou osobu
a několik řidičů, kteří řídili svá vozidla pod
vlivem alkoholu anebo s vysloveným zákazem řízení. I pod tíhou shora uvedených
oznámení zvládá Městská policie Skuteč,
v rámci svých možností v počtu čtyř strážníků, na katastrech měst Skuteč a Luže i výkon běžné hlídkové a obchůzkové činnosti,
kontrol chat a opuštěných nemovitostí,
kontrol hřbitovů, dohledu na bezpečnost
a plynulost provozu na pozemních komunikacích, měření rychlosti a mnoho dalšího.
Nezbytnou náplní pracovní činnosti strážníků je i administrativa, které v posledních
letech neustále přibývá. Koncem měsíce
dubna se strážníci účastnili kurzu první pomoci, díky kterému si osvěžili zásady při poskytnutí první pomoci a přesvědčili se o své
schopnosti ji účinně poskytnout.
Z ČINNOSTI MĚSTSKÉ
POLICIE SKUTEČ
V pondělí 14.1.2019 v ranních hodinách
vykonávala hlídka skutečských strážníků
běžnou hlídkovou činnost v katastru obce
Dobrkov, kde si povšimla poblíž třešňového sadu vozidla, které stálo mimo pozemní
komunikaci a uvnitř se nacházeli dva muži.
Následnou kontrolou osádky vozidla a jejich
lustrací bylo zjištěno, že jedna z osob je hledaná Policií ČR. Z toho důvodu byla na místo
přivolána hlídka PČR, která si muže převzala
k provedení dalších úkonů.
Dne 30.1.2019 v 09:59 hodin přijali skutečští strážníci telefonické oznámení o tom, že
někdo poškodil vozidlem nově vybudovaný
stožár s lampou veřejného osvětlení na náměstí plk. Josefa Koukala v Luži. Na místo
se ihned dostavila hlídka strážníků, která
provedeným šetřením a vytěžením svědků
zjistila, že se jednalo o vozidlo, které zásobovalo jeden z místních obchodů. Následným
šetřením se podařilo zjistit i konkrétní osobu
řidiče, který se na výzvu strážníků dostavil
na místo a k poškození se přiznal. Věc byla
strážníky předána včetně důkazního materiálu a podezřelého řidiče hlídce skupiny
dopravních nehod PČR Chrudim.

Dne 20.3.2019 přijali strážníci několik
oznámení o výskytu podomních prodejců
v Luži a místních částech. Hlídka MP proto
zesílila běžnou hlídkovou činnost v uvedených lokalitách a několik podomních
prodejců zjistila a jejich jednání vyřešila dle
platných zákonných norem. Upozorňujeme všechny občany Luže a místních částí,
aby neuzavírali smlouvy zjevně výhodných
nabídek energií, nevpouštěli tyto prodejce
do svých domovů a při zjištění jejich výskytu kontaktovali Městskou policii Skuteč anebo Policii ČR. Nejenže tito prodejci porušují
obecně závaznou vyhlášku města, ale může
se jednat i o podvodníky, kteří pod záminkou sjednání obchodu z bytu odcizí hotovost či cenné předměty.
Dne 26.3.2019 v 17:09 hodin vyjela hlídka
MP Skuteč na oznámení svolávacího systému FIREPORT k požáru rodinného domu
v Husově ulici v Luži. Zde, z důvodu ohrožení
bezpečnosti a plynulosti silničního provozu,
prováděla kyvadlové usměrňování dopravy.
S příchodem jara roste počet oznámení, která se týkají nedovoleného pálení či
výkonu hlučných činností v době, kdy je
to zakázáno. V Luži a přidružených obcích
je platná obecně závazná vyhláška města
č. 1/2013 k zabezpečení místních záležitostí
veřejného pořádku. Tato vyhláška, mimo
jiné, reguluje výkon hlučných činností, přičemž je zakázáno používání zařízení a přístrojů způsobujících hluk o nedělích v době
od 6:00 do 13:00 hodin. Samozřejmostí
je zákaz rušení nočního klidu uvedenou
anebo jinou činností – každý den od 22:00
do 06:00 hodin. Strážníci Městské policie
Skuteč dodržování obecně závazných vyhlášek města průběžně kontrolují anebo
reagují na oznámení občanů. V případě zjištění porušení těchto vyhlášek jsou strážníci
povinni vyřešit věc v souladu se zákonem.

archiv Městské policie

TÉMA
V nedávné době bylo strážníky zaznamenáno rapidní zvýšení provozu nákladních vozidel na katastrech pověřených obcí. Převážně se jedná o nákladní vozidla, která se podílí
na výstavbě dálnice D35. Ze strany strážníků
MP Skuteč došlo v katastrech pověřených
obcí ke zmapování trasy nákladních vozidel.
Jedná se o trasy Skuteč-Štěpánov-Luže-Voletice-směr Vysoké Mýto a Skuteč-Štěpánov-Luže-Radim-směr Lozice. Šetřením však
nebylo shledáno žádné porušení zákona
vzhledem k nejvyšší dovolené hmotnosti
vozidel. K dané skutečnosti je nutno podotknout, že i přes výhledové narušení povrchu
komunikací, přes problematiku provozu
v zúžených místech (Luže- pod náměstím,
náměstí, u Bartoloměje; Voletice apod.) anebo přes zvýšení hluku a prašnosti, je nákladní doprava v daném úseku naprosto legální.
Strážníci budou dané trasy a provoz nákladních vozidel nadále monitorovat a případné
přestupky řešit v souladu se zákonem.

K datu 30.4.2019 odešel od Městské policie po více než pětiletém působení strážník
a velitel Miroslav Štorek. Tímto mu děkujeme za spolupráci a přejeme mnoho úspěchů v pracovním i soukromém životě. Z důvodu odchodu stávajícího velitele městské
policie bylo zřizovatelem vyhlášeno výběrové řízení, o jehož výsledku ještě není rozhodnuto. Dočasně je vedením městské policie
pověřen strážník Tomáš Brokl. Od 1.5.2019
nastoupil do řad městské policie nový kolega Petr Hrubeš, který se nyní nachází ve školicím středisku, kde se připravuje na složení
zkoušky odborné způsobilosti strážníka.
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Do výkonu služby bude zařazen po úspěšném složení zkoušky koncem měsíce června
2019.
Vzhledem k nízkému počtu strážníků nemůže městská policie zajistit nepřetržitou
službu. V případě, že se nedovoláte na pohotovostní telefonní číslo 731 557 507 a věc nesnese odkladu, kontaktujte prosím tísňovou
linku 158. Veškeré aktuality Městské policie
Skuteč naleznete na oficiálních webových
stránkách www.mp.skutec.cz a na sociální
síti Facebook: Městská policie Skuteč.
Za Městskou policii Skuteč
prap. Tomáš Brokl

MĚSÍC ČERVEN –
ZAČÁTEK LETNÍ
SEZÓNY
Nedávno jsme „vpluli“ do prvního letního
měsíce tohoto roku – 21.6. – letní slunovrat,
to znamená nejdelší dny a tím pádem nejkratší noci. Uvádím úmyslně tuto metaforu
(zmíněné sloveso), neboť jako malé děti
jsme začaly plout v neckách, na matračkách v řekách, potocích a rybníkách. V té
době se tam klidně dalo již koupat, protože
to teplota dovolovala. Voda v nich tekla poměrně čistá, nezakalená, téměř bez bahna.
Bylo to způsobeno především tím, že kanalizace – domovní odpady – neústily takřka
do žádných vodních toků.
Tam se prohánělo velké množství různých
druhů ryb. Počínaje malými rybkami – slunkami, břeňkami, jenž sloužily jako návnady
pro velké ryby: štiky, pstruhy, jelce, … Někteří tito živočichové dosahovali běžně délky
70 cm! Nebyla tam nouze ani o kapry, bělice,
atd. V břehách, v kořenech stromů, „sídlili“
úhoři, pod kameny zase raci. Ti měli v klepetech nevídanou sílu. Proto jsme, my kluci, museli dávat neobyčejný pozor při jejich chytání.
Samozřejmě, že naše dobrodružství tkvělo v lovení ryb „na černo“ – v tzv. pytlačení.
Mnohokrát nás naháněl porybný a nám se
podařilo utéci. Ale jednou se mi to nepodařilo. Správce řeky mne chytil a zabavil
mně udičku – pytlačku. Spravila to velmi
důrazná domluva a výtka! My mladí „rybáři“ jsme moc rádi pozorovali, když při
horkém dni jasně svítilo sluníčko, společná hejna ryb plujících těsně pod hladinou

archiv Městské policie

vody. Šlo o vskutku nádherný pohled, jako
třeba ve filmu „Zlatí úhoři“. K našim dalším
vodním hrám patřilo někdy též ježdění
na kolách přes úzké, asi 20 cm široké, prkno.
Většinou to nedopadlo vůbec dobře, spíše
naopak. Voda nás pohltila v celé parádě.
Víme všichni, v jakém ubohém a žalostném stavu se již nějaký čas nachází většina
našich vodních toků, včetně přehrad v létě.
Místo řek a potoků protékají obcemi mnohdy jen slabé stoky. Na vině je jednak trvalý
nedostatek srážek (deště) a současně přetrvávající extrémní vedra. Letošní rok je prý už
šestým suchem za sebou! A prognostikové
i meteorologové nám nedávají ani příliš
velkou naději do budoucna. Teď se naskýtá
logická otázka: „Co s tím klíčovým (veledůležitým) problémem udělají naši političtí
činovníci (vláda, parlament, senát)?“ Na pomyslný míček by měli co nejrychleji reagovat, než bude pozdě a nezahrát to do autu.
Na konec školního roku se nejvíce těší
veškerá školní mládež povinná docházkou
všech stupňů. Patřil jsem k těm spolužákům, kterým toto absolvování nikterak nevadilo. Přesto jsem měl nejradši období asi
týden před 30. dnem. To již byla napsána
všechna vysvědčení – přestalo se zkoušet.
My děti jsme se velmi těšily na různé výlety

– ať už se jednalo ku příkladu o Kozí (Kočičí)
hrádek u Slatiňan, nebo podruhé Babiččino
údolí, nebo potřetí chrám sv. Barbory v Kutné Hoře, pak o bílé jeleny ve Žlebech, atd.
Rovněž jsme musely odevzdávat povinně školní sběry usušené: bílé květy
černého bezu, bílý květ z kopřivy hluchavky, lipový květ, jitrocel, heřmánek,
apod. Což je dnes vůbec nepředstavitelné! Dále jsme vracely učebnice z uplynulého ročníku a fasovaly knížky do nové
postupující třídy.
Na první pohled popisovaný měsíc má
odvozený svůj název od zbarvení různých
plodů. Červenají se třešně – májovky, višně, jahody, rybíz, sklízejí se v plném proudu
ředkvičky, … Někde probíhá a jinde vrcholí
sečení trávy, jetele, vojtěšky – sušení sena.
Samozřejmě záleží na tak důležitém počasí.
V současné době je to velmi aktuální záležitost, neboť nedostatek sena – krmiva, dělá
zemědělcům – chovatelům skotu a jiných
zvířat obrovské problémy a škody. Ceny
za seno a slámu se několikrát vloni znásobily.
Za nedlouho předá červen svoji „vládu“
následujícímu skoro jmenovci – červenci.
O tom budoucím čase tedy něco příště. Zatím Vám všem moc příjemné léto přeje
František Ulrich
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Z HAMZOVY LÉČEBNY

SVĚTOVÝ DEN HYGIENY RUKOU
Hamzova léčebna uspořádala
ve spolupráci s firmou
Ing. Petr Trávník a Ecolab
v rámci Programu podpory
zdraví dne 7. května 2019 akci
„Světový den hygieny rukou“.

Tato akce se konala v rámci kampaně
ke Světovému dni hygieny rukou, který
byl stanoven na 5. května, kdy ho vyhlásila
Světová zdravotnická organizace vědoma
si naléhavosti problému zvaného „nemocniční nákazy“ a jeho souvislosti s dodržováním zásad hygieny rukou v místech péče
o pacienty. Akce byla určena zaměstnancům, pacientům, veřejnosti. Na akci byla
také pozvána školní družina ze ZŠ Luže.
Dopolední program byl věnován zaměstnancům HL – zdravotníkům a nezdravotníkům, kteří si před vstupem do jídelny umyli

ruce speciálním roztokem a následně si ověřili správnost techniky pod UV lampou v tzv.
Blackboxu pod dohledem Ing. Trávníka. Odpolední program byl zahájen přednáškou
,,Čisté ruce - Chráním sebe, chráním Tebe“.
Přednášku přednesl Ing. Ondřej Trávník
z firmy Ing. Petr Trávník, v rámci přednášky seznámil přítomné, kde se všude ukrývají viry, bakterie a jak se před nimi chránit a zamezit jejich šíření. Po přednášce
si všichni účastníci vyzkoušeli správnou
techniku mytí rukou a následně zkontrolovali pod UV lampou v tzv. Blackboxu.
Pro dětské obecenstvo ze školní družiny Základní školy Luže měl Ing. Trávník
na konci své přednášky připravené otázky, za které byly děti odměněny.
Jaroslava Zavoralová
Náměstek pro ošetřovatelství
/Manažer kvality

Z ČINNOSTI SDH DOLY
NOC S ANDERSENEM
Poslední březnovou noc se v kulturním
domě již tradičně „nocovalo s Andersenem“. Tématem toho letošního nocování
bylo vyrábění hmyzího hotelu a čtení o Karafiátových Broučcích. S pomocí maminek
děti vyrobily hmyzí hotel, který umístily
u řeky Krounky. A určitě v budoucnosti nezůstane jen u jednoho. Akce se letošní rok
zúčastnilo 17 dětí. Tímto chceme poděkovat SDH Doly, firmě AB Proles a Farmě Martin Novotný za sponzorské dary a pomoc.

čarodějnicím, které jsme vyrobili během stavění máje. Všechny se moc povedly, nakonec
ale skončily na velké vatře u řeky Krounky.
Na menším ohni se opékaly buřty a kolem
ohně se tancovalo až do pozdních hodin.
archiv SDH Doly

SBĚR ODPADKŮ
Abychom něco udělali nejen pro děti, ale
i pro přírodu a místo, kde žijeme, vydali
jsme se společně s myslivci z Mysliveckého spolku Žižkovy šance uklízet znečištěné příkopy a několik dalších míst v okolí,
kde se od minulého roku postupně nashromáždil nejrůznější odpad. I přes to,
že tento úklid probíhá každý rok, se nasbíralo odpadků víc než dost.
STAVĚNÍ MÁJE
Dolskou náves opět zdobí krásná májka, jejíž
stavění proběhlo v neděli 28.4.2019. Ten den
se také konala poutní mše svatá v místním
kostele v Janovičkách. Bylo to odpoledne
plné zábavy pro děti i dospělé, dobrého jídla
a pití, lidových písní a tance. Kvůli zdravotním
potížím bohužel májku nemohl přitáhnout
kůň, ale i tak jsme si poradili a místo jednoho koně průvod vedlo hned několik „koní“.
Jsme rádi, že se tato akce stala příležitostí pro
setkání nejen místních lidí a chvilkou, kdy si
všichni společně užijí příjemné odpoledne.

archiv SDH Doly

autor: Jana Zavřelová

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
I v Dolích patřil poslední dubnový večer nejen
dětem, ale i dospělým a především pak třem

PODĚKOVÁNÍ:
Upřímně děkujeme všem hasičům i těm,
kteří nám pomáhají s přípravami akcí
a jejich následným úklidem. I přes to, že
se často jedná o časově náročnou práci
a všichni ji dělají dobrovolně, vždy se najde spoustu ochotných lidí, kteří dokážou
obětovat kus svého volného času pro
ostatní. Také děkujeme městu Luži za podporu a velkou vstřícnost. A především také
těm, kteří naše akce navštěvují a zároveň
doufáme, že vždy odcházejí spokojení.
POZVÁNKA:
SDH Doly Vás srdečně zve na letní country
zábavu, která proběhne 20.7.2019 na návsi v Dolích. Celý večer bude doprovázet
kapela Bolaso. Přijďte si s námi zatancovat, zaposlouchat se do country hudby
a užít si noc pod širým nebem s trochou
atmosféry divokého západu. A samozřejmě i s výborným občerstvením.

archiv SDH Doly
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AKTUÁLNĚ Z MAS SKUTEČSKO, KOŠUMBERSKO A CHRASTECKO, Z.S.
Polovina roku bude za námi a činnost kanceláře je v plném proudu. Do výzvy č.3
PRV – Rozvoj zemědělských podniků, cestou kvality-zpracování regionálních zemědělských produktů, rozvoj regionálního
podnikání bylo přijato v souladu s předpokladem 6 žádostí ve výši cca 4 100 000 Kč
a do Výzvy č. 1 OPŽP - Realizace sídelní
zeleně 2 žádosti ve výši cca 4 200 000 Kč.
Nyní běží dokončování příjmu žádostí ve Výzvě č. 8 IROP - Infrastruktura pro
vzdělávání III, která je zaměřena především na vybavení odborných učeben pro
základní a střední školy a zájmové a neformální vzdělávání, ale žádat mohou i školy
mateřské či dětské skupiny.
Velmi zajímavou výzvou pro místní
podnikatele je již otevřená Výzva č. 9 OPZ
- Zaměstnanost v území II. https://www.
masskch.cz/vyzvy-mas/opz/, kde mohou žádat obchodní korporace, OSVČ, poradenské
a vzdělávací instituce, profesní a podnikatelská sdružení, ale i obce a dobrovolné svazky
obcí či nestátní neziskové organizace.
Cílem možných aktivit žadatelů je
usnadnit znevýhodněným lidem s různý-

mi hendikepy, kteří žijí na území naší MAS,
přístup na trh práce a umožnit jim poskytnutí individuální, specializované a komplexní podpory, protože bez pomoci by si
velmi obtížně hledali zaměstnání. Především se může jednat o podporu pracovního uplatnění, tvorbu pracovních míst,
poradenství ke změně kvalifikace, rekvalifikace a další profesní vzdělávání apod.
Aktivity jsou vhodné zejména pro
osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané a osoby s kumulací hendikepů
na trhu práce, které jsou nejvíce vzdáleny
od trhu práce, MAS podporuje komplexní a provázaný charakter aktivit „šitých
na míru“ podpořeným lidem. Máte-li kolem sebe osoby, pro které byste chtěli využít uvedené příležitosti, kontaktujte nás
na info@masskch.cz, máme pro vás připraveno jak poradenství k realizaci záměrů, tak kontakty na zajištění mentoringu,
rekvalifikace a dalších činností spojených
s realizací vašeho záměru. Žádosti je možné podávat do 15.7. 2019.
Již několikrát jsme informovali o způsobech, kterými kancelář podporuje činnost

škol ve svém území. Z toho důvodu MAS
aktuálně rozšiřuje spolupráci a Agenturou pro sociální začleňování ČR a MAS nyní
připravuje podklady pro vznik dokumentu
Místní plán inkluze v oblasti vzdělávání, který je podmínkou pro získání dalších finančních prostředků na potřeby škol.
A nezapomeňte také sledovat náš web:
https://www.masskch.cz/aktuality/, chystá se další vyhlášení výzvy MAS Malý Leader pro r. 2020 https://www.masskch.cz/
vyzvy-mas/maly-leader/
Upozorňujeme i na změnu termínu konání PAPLA - partnerské platformy v rámci Plánování rozvoje sociálních služeb
na území MAS SKCH, kde bude projednávána a schvalována návrhová část připravovaného střednědobého dokumentu.
Setkání proběhne čtvrtek 20. června 2019,
od 15.00 hodin ve Volnočasovém centru,
Žižkova 178, 538 54 Luže. Kancelář MAS.

V RÁMCI PROJEKTU PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
NA ÚZEMÍ MASSKCH VÁM TENTOKRÁT PŘINÁŠÍME

INFORMACE O AKTIVITÁCH INICIATIVY NA ROVINU –
O DUŠEVNÍM ZDRAVÍ A NEMOCI.
“Nejčastějším problémem je právě neporozumění, co to vlastně duševní porucha
je, jak se projevuje a jak moc je její průběh neovlivnitelný vlastním rozhodnutím
nebo vůlí. Podstata tohoto neporozumění
je dána mylným přesvědčením každého
z nás, že sami sobě rozumíme, že máme
své nitro i chování pod kontrolou, že rozumíme motivům svého jednání a máme je
tedy pod kontrolou. Naprostý opak je však
pravdou.”prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D.,
FCMA, přední český psychiatr a expert
na funkční zobrazení mozku.
Podle dostupných údajů prožije duševní onemocnění v Česku ročně každý pátý
člověk. Tito lidé čelí nesnázím nejen zdravotní, ale i sociální povahy. Jedním z nejzávažnějších problémů sociální povahy je
právě stigmatizace, která vede k vyloučení
a znevýhodnění v mnoha oblastech.
V důsledku stigmatizace dochází u lidí
s duševním onemocněním ke zhoršení
přístupu k péči o fyzické i duševní zdraví,
ke zhoršení ekonomické situace a možností vzdělávání a uplatnění na trhu práce

i ke ztížení navazování a udržování sociálních vztahů. Strach ze stigmatizace je také
důvodem, proč velká část lidí s duševní
problémy nevyhledá odbornou pomoc,
nebo se jí nedostane adekvátní zdravotní
péče. Na pomoc přichází iniciativa NA ROVINU - o duševním zdraví a nemoci, která
spadá pod projekt DESTIGMATIZACE, jenž
je součástí reformy psychiatrické péče,
tedy reformy péče o duševní zdraví v ČR.
Ta usiluje o snížení stigmatizace a diskriminace lidí s duševním onemocněním
a o zlepšení přístupu lidí k duševnímu
zdraví. Aktuálně jsou v našem území připraveny programy pro veřejnou správu
a zdravotníky, které zájemce seznámí
s informacemi o síti služeb v kraji, které
je možné v případě potřeby kontaktovat
nebo na ně nasměrovat klienta. Seznámí
se způsobem práce komunitních služeb
péče o duševní zdraví, získají rady, které
usnadňují komunikaci s klientem a znalosti, jak adekvátně reagovat na projevy
duševní nemoci v návaznosti na práva lidí
s duševním onemocněním, a mohou vyu-

žít též ojedinělý interaktivní modul, který
staví na zkušenostech pracovníků veřejné
správy s touto cílovou skupinou a je veden
člověkem s duševním onemocněním.
V případě, že máte zájem uspořádat
destigmatizační program, nebo máte
dotazy, neváhejte kontaktovat regionální
specialistky:
Alžběta Šustr Feyfarová
alzbeta.sustr@nudz.cz, tel: 775 141 989
Leona Hovorková
leona.hovorkova@nudz.cz, tel: 605 128 091

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

12 |

WWW.LUZE.CZ

ROZVOJ REGIONU

ČERVEN 2019

KVĚTNOVÉ PROŽITKY V DARU
Velice náš těší, že zajímavé programy Rodinného centra DaR nalákaly v květnu opět
mnoho maminek s dětmi. Jsme rádi, že
se Vám u nás líbí a těšíme se, že společně
do letních prázdnin prožijeme ještě mnoho veselého. Čeká nás toho ještě spoustu.
Největší akcí bude jistě Den dětí, který letos
poprvé pořádáme ve spolupráci s HL Košumberk. Z důvodu potřeby větších prostor
se letos s touto akcí poprvé přesouváme
do parku Hamzovy léčebny, kde plánujeme
vystoupení kouzelníka, pohádku Plecha

a Neplecha v lese, ukázku hasičů z Luže, výcvik psů, taneční vystoupení, soutěže, dílničky, prodejní stánky, malování na obličej,
skákací hrady a spoustu další zábavy. Květen
patřil oslavě Dne matek. V úterý při Hrátkách
s batolátky jsme se pod vedením Dominiky
naučili nové říkanky pro maminky k svátku,
ve středu se Zuzkou vyrobili několik druhů
přáníček pro mamky i babičky, 10.5. 2019 zahráli na flétničky v Domě klidného stáří Glossus v Luži a při pátečním programu s Lenkou
pekli a vařili dle receptů našich maminek.

archiv RC DaR Luže

Závěrem si dovolím připomenout, že
termín uzávěrky přihlášek na příměstský tábor se blíží (20.6. 2019), takže pokud uvažujete o tom, že vaše děti prožijí
letní dobrodružství v naší prima partě,
pak nezapomeňte přihlášky doručit včas.
Kompletní program najdete vždy na našich stránkách i facebookovém profilu http://
www.facebook.com/rodinnecentrumdarluze/, kde uvádíme vždy aktuální informace
k dění v centru. Těšíme se s Vámi na viděnou!
Za Rodinné centrum DaR Luže
Mgr. Lenka Košňarová
lektorka

www.materskecentrum.estranky.cz
archiv RC DaR Luže

#rodinnecentrumdarluze

ZE SETKÁVÁNÍ
V JANOVIČKÁCH
VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU
NA SOUTOKU
Holínky, dalekohled a zimní bunda. Třicítka nadšenců přijala obrovskou výzvu
a i po noci pálení čarodějnic si 1. května
přivstala a vyrazila k soutoku Krounky
a Novohradky pod kostelem Zvěstování
Panny Marie v Janovičkách u Luže. Cíl?
Pozorování místního ptactva. Od šesté
hodiny tu byl připravený skvělý průvodce:
zoolog Vladimír Lemberk. Kromě toho, že
příchozím pohotově tlumočil zpěv ptáků
do “lidštiny”, povyprávěl i spoustu zajímavostí z ptačího světa a života. Připravil
tu i síť, díky které se přítomní stali svědky
kroužkování ptáků. Zábavou pro děti bylo
jejich vypouštění zpět do přírody.
Povídalo se o hnízdění, migraci ptáků, mýtech, které jsou mezi lidmi rozšířené, a došlo
i na pojetí partnerství v ptačím světě. Před
osmou hodinou se příchozí ohřáli na sílícím
slunci a mohli nahlédnout do kostela.
Těm, co si přivstali, patří poklona a Vladimíru Lemberkovi veliký dík.

autor: Alžběta Jasanská

NEDĚLNÍ MATINÉ
Druhý červencový víkend do Janoviček
opět zavítají špičkoví muzikanti podílející
se na Mistrovských kurzech v Litomyšli.
Flétnistka Magdalena Bílková Tůmová,
violista Jan Pěruška, violoncellistka Jitka
Schůrková a klavíristka Jana Vychodilová představí v neděli 14. července od 15
hodin klasická díla skladatelů z přelomu
18. a 19. století, zazní ale i soudobá vážná
hudba z dílny Petra Ebena.

DO JANOVIČEK KAŽDOU PRVNÍ
NEDĚLI V MĚSÍCI
Chcete si v kostele v Janovičkách užít chvíli klidu a samoty? Snažíme se o to už několikátý rok. Proto je každou první neděli
v měsíci od května do září kostel otevřen
veřejnosti. Můžete sem přijít rozjímat, vzpomínat, nerušeně posedět v tichu.
za Spolek Janovičky Alžběta Jasanská
Aktuální info hledejte v Zpravodaji, na www.
janovicky.cz a na facebook.com/janovicky

AKCE PRO DĚTI

16. KOŠUMBERSKÝ
DĚTSKÝ DEN
V neděli 9. června 2019 od 13:30
hodin na nádvoří hradu
Košumberk tentokrát na téma:

EKOLOGICKÁ POHÁDKA
aneb dětem o udržitelném rozvoji
„Každý člověk je o to lepší
a ušlechtilejší, oč více si váží přírody.
Kdo si váží přírody, ten ji i miluje. Láska
k přírodě by se měla vštěpovat
dětem v rodině i ve škole jako jedna
z nejvzácnějších vlastností člověka.“
Jan Amos Komenský
PROGRAM:
Od 13:00 vstup
Ve 13:30 zahájení programu:
• České pohádkové postavy budou s dětmi na stanovištích provádět aktivity
a úkoly, které mají ilustrovat nějaký ekologický dopad a ochranu přírody s přesahem do udržitelného rozvoje. Na návštěvníky budou čekat pohádkové
postavy z klasických českých pohádek
a večerníčků: můžete se těšit na Macha
a Šebestovou, na Manku, Popelku, Makovou panenku, vílu Amálku, Včelku
Máju, Krtečka, perníkovou chaloupku
a další. Po splnění úkolů na stanovištích
a vyplnění kartičky si děti budou moci
vybrat lákavé odměny
Od 16.00: losování tomboly
– ceny čekají na každého účastníka!
Od 16.30: divadelní představení dětí
ze ZUŠ Luže pod vedením paní učitelky Hrubé
Dětský den pořádají dobrovolníci z humanitární organizace ADRA a Církve adventistů sedmého dne ve spolupráci s Městským úřadem v Luži a Hamzovou léčebnou.
Vstupné 30,- Kč. Výtěžek bude věnován
humanitární organizaci ADRA na nemocnici v keňském Itibu. Program se uskuteční za každého počasí – jste srdečně zváni!
Za tým organizátorů
Čestmír Šťovíček
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SETKÁNÍ KLUBU
CESTOU NECESTOU

V sobotu 15. června 2019
v 15:30 hodin proběhne
v konferenčním sále
Hamzovy odborné léčebny
cestopisná přednáška lékařek
Lenky Dejdarové a Evy
Papouškové s názvem:
KEŇA – VYSOKOMÝTSKÉ
LÉKAŘKY V ROVNÍKOVÉ AFRICE
Lékařky z Vysokého Mýta pomáhaly v nemocnici v keňském Itibo. Lékařky Lenka
Dejdarová a Eva Papoušková na měsíc vyměnily svoje ordinace ve Vysokém Mýtě
za pomoc v nemocnici v africkém Itibo.
PROJEKT ITIBO je humanitární pomoc
ADRY ČR v africké Keni, který funguje už
od roku 2005. Itibo je humanitárně rozvojový projekt zdravotnického zařízení pod
záštitou nevládní humanitární organizace Adra, o.p.s. v jiho-západní části Keni.
Projekt je zaměřený na poskytování zdravotní péče lidem ze širokého okolí, zvyšování kvality zdravotnické péče a edukace
zdravotnického personálu. Financování

KAM ZA KULTUROU

projektu je zabezpečeno sponzorskými dary, díky kterým již bylo umožněno
zrekonstruování zchátralých ambulancí,
laboratoře jako i vybudování nových částí. Na základě spolupráce s českými lékaři
a lékařskými fakultami se do činnosti zapojuje množství lékařů či mediků z České
republiky. I díky této spolupráci se v Itibu
ošetří kolem 9 tisíc pacientů ročně s různým typem zranění, v porodnici se narodí
stovky dětí, zajišťujeme i preventivní sto-

archiv Klub cestou necestou

ČERVEN 2019

matologickou péči. Manager projektu Itibo Aleš Bárta k tomu poznamenal: Každý,
kdo jednou navštívil, nebo navštíví kteroukoliv ze zemí Afriky, i když třeba jen
jako turista, musí počítat s tím, že zážitky
z cesty a přírody v něm zanechají hluboké vzpomínky. Klub Cestou necestou
pořádá sbor Církve adventistů s.d. v Luži
ve spolupráci s Hamzovou odbornou léčebnou. Jste srdečně zváni.
Čestmír Šťovíček

Z MÍSTNÍCH ČÁSTÍ
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nou cenu. I ostatní dvojice byli odměněny
drobnou cenou, dle svého umístění. V sobotu 15. června se koná 19. ročník tenisového
turnaje jednotlivců. Turnaj začíná úderem 8
hodiny. Přihlášky do čtvrtka 13.6. pan Sychra st. tel. 724 289 722.
17. ročník „Memoriálu Vladimíra Jarkovského“ v deblu, se koná v sobotu 22. června od 8 hodin. Tento turnaj je určen pouze
pro klubové hráče a pozvané hosty. Poháry a medaile účastníkům turnaje bude
předávat osobně paní Marie Jarkovská
z Prahy.

• SK Bělá – Vítanov 4:3 (vývoj zápasu
2:0, 2:2, 3:2, 3:3, 4:3) sestava: Červinka,
Kapitola J., Mareš, Rabas, Radoň. Remeš, Sedliak, čas zápasu: 150 minut,
1. Kapitola J., Rabas, Remeš 2:1 (10:8,
7:10, 10:9), 2. Červinka, Mareš, Sedliak
2:0 (10:6, 10:6), 3. Kapitola J., Remeš
1:2 (10:7, 7:10, 9:10), 4.Rabas, Radoň
0:2 (4:10, 7:10), 5. Červinka, Mareš 2:0
(10:1, 10:6) 6. Kapitola J., Rabas, Remeš
1:2 (10:5, 2:10, 7:10), 7. Červinka, Mareš,
Sedliak 2:0 (10:7, 10:2)
• ostatní výsledky: Vítanov – Doupnice
5:2, Chrast – Skuteč 1:6, Kamenec –
Řestoky 7:0

15

ZPRÁVY Z BĚLÉ
HASIČI
V sobotu 13. března se místní hasiči a spoluobčané obce Bělá, zapojili do akce
„Ukliďme Česko“. Byly vyčištěny příkopy
silnic k Luži, k lesu i Hroubovicím. V příkopech se povalovaly plasty, sklo, hadry
i pneumatiky. Za vodárnou uklidili i skládku bezdomovce. Největším „úlovkem“ byla
sedací souprava, koberce a sporák.
V úterý 7. května uspořádali lampionový průvod na místní hřbitov s položením
kytice na hrob padlých partyzánů. V kulturním pásmu vystoupili: Tomáš Zástěra
(báseň), Markéta Kapitolová (zpěv), Veronika Kapitolová (flétna), Michaela Teplá
(báseň) a Táňa Laurová (báseň). Akce se
zúčastnil i místostarosta města Luže, pan
Ing. Pavel Vodvárka.
V sobotu 1. června od 9 hodin pořádají
ve sportovním areálu okrskové kolo v požárním útoku družstev a v běhu na 100m.
Na startu by měla být družstva mužů, žen
a dětí z Luže, Dolů, Radimi, Lozic, Srbců,
Hroubovic a Bělé.
POZVÁNKA NA LETOŠNÍ
DECHOVKY V RÁMCI
„KOŠUMBERSKÉHO LÉTA“ POD
ZÁŠTITOU MĚSTA LUŽE
Již 6.ročník dechovek pořádá SDH Bělá
a hostinec „U Jonáše“ ve sportovním areálu,
v sobotu 20. července od 14 hodin. K poslechu i tanci Vám bude vyhrávat skupina „Pepíka Nauše“, známá z televizní stanice Šlágr.
Srdečně zveme všechny zájemce na toto
hudební vystoupení. Občerstvení zajištěno.
TENIS
V sobotu 11. května se ve sportovním areálu odehrál 8. ročník tenisového turnaje
Otec – syn (dcera). Ač předpověď počasí
nebyla příznivá, počasí pro turnaj bylo
ideální. Turnaje se zúčastnilo 6 rodinných
dvojic, které hrály systémem každý s každým na jeden set do 9 gamů. Po 15 zajímavých zápasech vykrystalizovalo toto
konečné pořadí dvojic:
1. Herynkovi Jiří + Jiří st Luže
2. Zelinkovi Robert + Robert st. Skuteč
3. Čukanovi Dušan + Dušan st. Heřmanův
Městec / Pardubice
4. Paulusovi Jiří + Jiří st. Skuteč
5. Tůmovi Jan + Josef Luže
6. Sychrovi Jan + Rosťa Bělá / Pardubice
Vítězná dvojice Herynkových měla dvojnásobnou radost. Jiří ml. se stal novopečeným otcem syna Jiřího a Jirka st. se pasoval
do role dědečka. Oběma GRATULUJEME!!!
Vítězové obdrželi poháry, šampaňské a věc-

NOHEJBAL
Po dvouleté přestávce se opět vzkřísil
nohejbal v Bělé. Parta bývalých ligových
hráčů se dala dohromady a přihlásila
družstvo SK Bělá do okresního přeboru
Chrudimska. V kádru družstva pod vedením Michala Kapitoly jsou registrováni
tito hráči: Červinka Martin, Dudek Petr,
Hrnčál Lukáš, Kapitola Jiří, Kašpar Lukáš,
Kopecký Jiří, Mareš Radim, Mužíček Petr,
Rabas Aleš (kapitán), Radoň Pavel, Remeš Michal, Rožek Miloš, Sedliak Tomáš,
Skuček Jan, Sychra Jan a Šrejma Vladislav
(tučně označeni ligový hráči). V okresním přeboru postupně přivítáme družstva z Doupnice (26.4.), Vítanova (3.5.),
Kamence (24.5.), Chrasti (21.6.), Skutče
(30.8.), a Řestok (6.9.).
Hracím dnem je vždy pátek od 17 hodin. Celý zápas se skládá ze 7 utkání - 2x
trojka, 3x dvojka a opět 2x trojka.
Venkovní zápasy hrajeme také v pátek: v Řestokách (10.5.), v Chrasti (17.5),
ve Skutči (31.5.), ve Vítanově (7.6.), v Doupnici (14.6.) a v Kamenci (13.9.).
• SK Bělá – Doupnice 5:2 (vývoj zápasu
0:1, 5:1, 5:2), sestava: Červinka, Kapitola J., Mareš, Rabas, Radoň, Remeš,
Sedliak, čas zápasu: 155 minut, 1.
Mareš, Rabas, Sedliak 0:2 (9:10, 8:10),
2. Červinka, Remeš, Kapitola J., (Radoň) 2:1 (10:4, 5:10, 10:6), 3. Kapitola J.,
Mareš 2:0 (10:6, 10:6), 4. Červinka,Remeš 2:0 (10:4, 10:3), 5. Rabas, Radoň
2:1 (10:9, 6:10, 10:9), 6. Mareš, Rabas,
Sedliak 2:0 (10:3, 10:4), 7. Kapitola
J., Rabas, Radoň 1:2 (8:10, 10:6, 9:10)
ostatní výsledky: Vítanov – Chrast 6:1,
Skuteč – Kamenec 3:4, Řestoky (volno),
Ideální soupeř pro rozehrání do soutěže. U našich hráčů se v některých
momentech vyskytla nesehranost
v jednotlivých formacích, ale jinak se
hrál pohledný nohejbal, kterému přihlíželo 20 diváků.

Tabulka po 2. kole

zápasy sety

1. Kamenec

2 2 0 4

11:3

23:7

2. SK Bělá

2 2 0 4

9:5

21:13

3. Vítanov

3 2 1 4

14:7

31:18

4. Skuteč

2 1 1 2

9:5

19:13

5. Doupnice 2 0 2 0

4:10

12:22

6. Řestoky

1 0 1 0

0:7

1:14

7. Chrast

2 0 2 0

2:12

6:26

Vítanov byl našim hráčům zdatným
soupeřem. Nejlepším hráčem zápasu byl
domácí Červinka, který deptal ve svých
zápasech soupeře svými přesnými bloky.
S formou v tomto utkání se však nepotkali naši nahraváči Rabas a Remeš. Utkání
přihlíželo 30 diváků.
• Řestoky – SK Bělá 2:5 (vývoj zápasu
0:3, 1:3, 1:4, 2:4, 2:5), sestava: Kapitola
M., Kapitola J., Kopecký, Mareš, Rabas,
Radoň, Sedliak, čas zápasu: 150 minut,
1. Kapitola M., Mareš, Sedliak 0:2, 2.
Kapitola J., Rabas, Radoň 0:2, 3. Mareš,
Sedliak 1:2, 4. Kapitola J., Radoň 2:0, 5.
Kapitola M., Kopecký 0:2, 6. Kapitola J.,
Rabas, Radoň 2:1, 7. Kapitola M., Kopecký, Sedliak 0:2
Soutěží zatím proplouváme bez ztráty
kytičky.
JSy

KRÁSNÉ LÉTO!

Všem dětem přejeme krásné a dlouhé
letní prázdniny plné úžasných zážitků
– hlavně venku, ve vodě a v přírodě.
Rodičům přejeme spoustu trpělivosti,
obezřetnosti a ať ve zdraví pro/přežijí
rodinnou dovolenou!
KRÁSNÉ LÉTO VŠEM!
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SETKÁVÁNÍ
V JURTĚ

Setkávání v přírodě pro
rodiče s dětmi Jurta, zahrada,
potůček, ohniště a les.
Na kraji Hroubovic, u cesty k Anenské
studánce, se každé úterý od 15 hodin
scházejí maminky s dětmi od několika
měsíců po školní věk. Zázemí je v jurtě,
většinu času ale trávíme venku.
Cílem je užít si společné bytí v přírodě
za každého počasí, s dětmi různého věku,
společně něco vytvářet a poznávat.
Máte-li chuť se přidat a poznat nové
lidi, přijďte se za námi podívat. Ozvat se
můžete na tel.: 606 728 504.

UPOZORNĚNÍ
Z RADNICE

• Ve dnech 10.–12.6. 2019 proběhne výměna telekomunikačního rozvaděče
v Luži-Košumberku, p. p. č. 1240 u čp. 113.
• Ve dnech 24.–26.6. 2019 proběhne
výměna telekomunikačního rozvaděče v Luži – ulice Hvězdecká, p. p. č. 303
u čp. 251.
• Ve středu 12.6. 2019 dojde, z důvodu
přepojovacích prací, v části Luže – Košumberk k výpadku PEVNÝCH telekomunikačních služeb (O2, T-Mobile,
Vodafone) od 8:00 do 14:00.
• Ve středu 26.6. 2019 dojde, z důvodu
přepojovacích prací, v části města Luže
– ulice Hvězdecká k výpadku PEVNÝCH telekomunikačních služeb (O2,
T-Mobile, Vodafone) od 8:00 do 14:00.
Děkujeme za pochopení!

TAŠKY NA TŘÍDĚNÝ
ODPAD
Nyní jsou k dostání v Turistickém informačním centru praktické tašky na tříděný odpad k domácímu použití. Na výběr
máte ze dvou možností:
• Větší = 40 l za 50,- Kč
• Menší = 20 l za 40,- Kč
Přijďte si koupit šikovného pomocníka!

autor: Alžběta Jasanská
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OKRESNÍ KOLO SVOJSÍKOVA ZÁVODU
V pátek a sobotu 26.–27.4. se naši skauti
a skautky zúčastnili okresního kola tradičního Svojsíkova závodu, který se koná
každé dva roky. Organizátorské role se
letos ujal Heřmanův Městec. Závodů se
účastnilo šest družin dívčích a tři chlapecké. Celá událost byla zasazena do symbolického rámce Foglarových Stínadel,
ve kterých mělo dojít k volbě nového Velkého Vonta. Před branou tamního střediskového srubu nás tedy uvítal Široko
jako uchazeče a potencionální nástupce
vůdce Stínadel. Po rychlé registraci, večeři a přečkání krátkého deště se družiny
rozutekly po městě v dobrodružné hře,
která vyústila rozšifrováním lokace tajného Vontského sněmu. Tomuto sněmu se
účastníci představili a byli oficiálně zařazeni do nástupnického boje.
V sobotu časně ráno začal modul přežití. Úkolem bylo za omezený rozpočet
nakoupit suroviny, podle mapy najít
tábořiště vzdálené asi 4 km od města,
na louce rozdělat oheň a na něm z nakoupených surovin uvařit něco chutného, nebo alespoň poživatelného k obědu.
Naše skautky zvolily tradiční buřtguláš
a skauti oddílovou klasiku v podobě něčeho, čemu by se s trochu představivosti dalo říkat těstovinový salát. Po obědě
jsme se sešli na nástupu, byly rozdány
mapy se zakreslenými stanovišti a ihned
poté konečně odstartoval samotný modul závod. V okruhu kolem tábořiště se
v různých vzdálenostech nacházelo osm
stanovišť, kde byli závodníci testování ze
svých znalostí. V nabídce byla historie,
šifry, zdravověda, příroda, schopnost vyhledávat informace, vázání uzlů, střelba
a skládání stanu se zavázanýma očima.
Na to všechno bylo vyhrazeno pět hodin.
Málokterá skupinka zvládla projít disciplíny všechny, ale důležité bylo dostavit se
zpět na tábořiště včas, jinak by byly další
body odečteny.
Během závěrečného nástupu došlo
i k očekávanému vyhlášení výsledků.
Naši skauti se umístili na místě třetím
a skautky na čtvrtém, přičemž je však
od postupového druhého místa dělilo
pouhých 8 bodů (maximum bodů bylo
cca 450). Celkově byly všechny družiny
velmi vyrovnané a myslím si, že i když se
letos nikomu z našeho střediska nepodařilo do krajského kola postoupit, byla
to pro všechny účastníky cenná zkušenost a mladší členové ji za dva roky určitě zužitkují.
AV

autor: Antonín Vodvárka

SKAUTSKÝ VÝLET
NEJEN PRO SKAUTY

Letos jsme pro střediskový
výlet vybrali jarní termín
11.5. Každoročně je tento výlet
vícegenerační a nabízíme ho
nejen skautům, ale i veřejnosti,
příbuzným a kamarádům.

šeným dřevěným mostem, s fontánou
a s řadou kamenných soch znázorňující
lidské povahy.
Společný oběd v restauraci U Broučka
jsme doplnili zmrzlinou, společně se vyfotili
a pokračovali do Ratibořic. Známé Babiččino
údolí vždycky dýchne přívětivou atmosférou a my si ji dosyta vychutnávali. Po prohlídce Starého Bělidla a Viktorčina splavu
jsme navštívili Herecké muzeum Viktorka,
nově otevřené před dvěma lety. Jeho vybudování bylo nápadem režiséra Tomáše Magnuska. Patronem muzea je Martin Dejdar.
Před odjezdem jsme procházkou prošli
park Ratibořického zámku a pak už nás
čekala cesta domů. Jako vždycky nám
obě cesty utekly rychle, protože jsme je
při kytaře prozpívali.
Když už jsme měli Luži na dohled, spustil se vydatný déšť a my se pobavili, že
jsme pláštěnky nevezli zbytečně. Loučili
jsme se s radostí, že budeme moci vzpomínat na veselý a pohodový výlet.
Alena Krejsová

Ráno nás probudilo sluníčko a vlídné počasí nám bylo přáno po celý den. U autobusu se sešlo pestré společenství od miminek na kočárkách po několik babiček
a letos s námi výletovala i prababička. Celkem nás prožilo krásný den čtyřicet šest.
Dopoledne bylo naším cílem Nové Město nad Metují. Tady jsme se vydali na prohlídku zámku. Mladá průvodkyně rychle
pochopila, že její hlasivky, při složení naší
výpravy plné zvídavých dětí všeho věku,
dostanou zabrat. Byla vytrvalá a milá a přes
hodinu se nám statečně věnovala. Když
zjistila, že ji po nás čeká další prohlídka
s partou důchodců,
loučila se s úsměvem
a my jí přáli zasloužené ticho při výkladu.
Po prohlídce jsme
vystoupali na zámeckou věž. Odměnou
byly krásné výhledy
na krajinu zalitou sluníčkem, v dáli Krkonoše s bílými vrcholy.
Z věže jsme se vydali
na prohlídku zámecké zahrady s překrásautor: Alena Krejsová
ně zdobeným zastře-
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NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

ZE ZÁKLADNÍ
ŠKOLY …

V květnu si jistě všichni žáci
přišli na své. Díky krásnému
počasí jsme o přestávce
otevřeli školní dvůr a zahradu
a na obou stupních tak mohou
žáci trávit velkou přestávku
na čerstvém vzduchu.
Gratulujeme našim fotbalistům, kteří nás
úspěšně reprezentovali ve sportovním
turnaji McDonald‘s cup, kdy jsme z okresního kola v Třemošnici přivezli dvě 3. místa. Žáci 3. ročníků se zúčastnili pohybového programu „Škola v pohybu“, o který se
postarali trenéři fotbalu z Chrudimi.
V místní Sokolovně se konaly tři přínosné
akce. První z nich bylo divadlo v anglickém
jazyce, na které se přijeli podívat i žáci z okolních škol. Děti na prvním stupni shlédli představení s názvem „Lazy goat,“ druhostupňoví
potom „Last wish.“ A věřte, že jsme rozuměli!
O týden později nás navštívila cimbálová
muzika Réva. Nevěřili byste, jak členové skupiny dokázali žáky zaujmout a zahrát snad
vše, od lidové přes klasickou až po populární hudbu. 21. května se pak naši nejmladší
se pobavili při úsměvné Pirátské pohádce,
kterou shlédli spolu s žáky Mateřské školy.
Naši nejlepší recitátoři nás prezentovali
na Chrasteckém básňování. Členové Divadelního klubu v letošním školním roce
naposledy shlédli známou pohádku Pyšná princezna v muzikálovém provedení
ve Východočeském divadle v Pardubicích.
V předzahrádce školy jsme také vysadili nové rostliny – levandule a magnolie.
V měsíci květen také slavíme Den matek.
Na maminky jsme mysleli zvláště o výtvar-

archiv ZŠ

archiv ZŠ

né výchově, pracovních činnostech či slohu. Vyrobili jsme jim přáníčka, či zasadili
rostlinku a napsali přání od srdce.
A úplný závěr května patřil našim dětem.
1. červen je totiž dnem dětí. Již tradičně
jsme pro ně přichystali zábavné dopoledne.
V úterý 7. května 2019 proběhl pro žáky
VIII. a IX. třídy v rámci podpory výuky německého jazyka jednodenní zájezd do Německa, který zajišťovala CK KALOUSEK &
WILLIAMS a.s. Ústí nad Orlicí. Žáci navštívili
zámek Moritzburg a historické centrum Drážďan. Zájezdu se účastnili také žáci VIII. a IX.
třídy ze Základní školy ve Sloupnici. Zájezd
proběhl bez problémů a žáci si kromě pěkných vzpomínek odvezli také oblečení z nákupů v drážďanských obchodech. Zástupci
školního parlamentu se vydali na krajskou
konferenci zástupců školních parlamentů
do Pardubic, kde si se svými kolegy vyměňovali zkušenosti ze svých škol. Naše Barbora
Macková prezentovala sbírku pro Psí hospic,
která proběhla v naší škole a během které se
podařilo nasbírat velké množství krmení, dek
a hraček pro nemocné a staré pejsky.

Ve školní družině se na konci dubna
uskutečnil na školní zahradě u budovy
druhého stupně základní školy slet čarodějnic. „Naši slavnost jsme zahájili tancem
„Pět ježibab“ a čarodějnice se pustily do plnění 4 zkoušek: hod škrpálem do sudu, let
na koštěti, poznávání čarodějných lektvarů a hledání hmyzích kamarádů. Po splnění těchto zkoušek si naše čarodějnice musely vymyslet svoji kamarádku, namalovat
její portrét a napsat její jméno.“ Samozřejmě nechybělo ani opékání buřtíků, na kterých si všichni pochutnali. Z každé zkoušky
byla na závěr vyhlášena ta nejlepší čarodějnice a titul Miss čarodějnice si odnesl A.
Vašina z první třídy. Všichni si užili pěkné
slunečné odpoledne plné zábavy.
V červnu už budou všichni zajisté netrpělivě vyhlížet konec školního roku a hlavně
prázdniny. Před tím nás ale ještě čeká několik sportovních soutěží, zeměpisná přednáška a v rámci spolupráce s Mateřskou školou
také Dětský den pro její žáky. Začátkem
června také plánujeme odpolední zahradní
slavnost na školní zahradě na I. stupni, kdy
bychom chtěli otevřít nový domeček školní
družiny. Sledujte naše webové stránky, kde
se, kromě pozvánky na tuto akci, dočtete
také další podrobnosti o naší činnosti a najdete zde další fotografie z našich akcí.
I když se prázdniny kvapem blíží je potřeba říci, že se během nich dění ve škole
rozhodně nezastaví. Plánujeme rozsáhlou

archiv ZŠ
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rekonstrukci sborovny na I. stupni, včetně
opravy dvou kabinetů. Finišujeme s projektem Šablony I., který byl zaměřen zejména
na vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomoc žákům ohrožených školním neúspěchem. Na tento projekt plynule navážou Šablony II., jejichž podobu v těchto
dnech dokončujeme. Společně se zřizovatelem, městem Luže, také dokončujeme
projektovou žádost na rekonstrukci PC
učebny II. stupně, včetně zajištění bezbariérovosti z fondů EU. Věříme, že se nám tyto
důležité projekty podaří úspěšně dokončit
a jejich realizace tak přispěje k lepšímu prostředí pro výuku pro žáky, rodiče a učitele.
Mgr. Vít Hospodka, Mgr. Lenka Psotová
a kolektiv učitelů a vychovatelek
ze Základní školy Luže
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SLAVNOSTNÍ
BOHOSLUŽBA V LUŽI

archiv CASD

INZERCE

Výhodná nabídka: Firma Lesy Luže,
s.r.o. nabízí k prodeji palivové dříví
za zvýhodněnou cenu. Bližší informace na tel. 724 141 331
Pronajmu byt 90 m², lokalita Luže
Košumberk, tel.: 775 660 760
Přenechám dvojhrob na hřbitově v Bělé.
Poslední uložení před 17 lety. Obruby
z terasa. Nájem zaplacen do r. 2023. Více
informací na TIC Luže. Tel.: 463 034 720

UPOZORNĚNÍ!

Prosíme Vás, pokud bude špatně rozumět městskému rozhlasu, hned napište SMS na tel: 733 184 221 – nezapomeňte uvést umístění hlásiče.
Děkujeme za spolupráci!

OBČERSTVENÍ
NA HRADĚ
KOŠUMBERKU
otevřeno:

KVĚTEN

sobota 10:00–20:00
neděle 10:00–18:00

ČERVEN–SRPEN

V sobotu 11. května se v Sokolovně v Luži
sešlo asi 200 lidí, aby spolu prožili slavnostní bohoslužbu ke 111. výročí založení sboru Církve adventistů sedmého dne v Luži.
Členové církve děkovali Bohu za jeho
vedení a požehnání, společně se zamýšleli
nad Biblí a naslouchali kázání z Božího slova. Zazněly také krásné povznášející písně,
báseň a odpoledne se vzpomínalo na významné události a milníky ze života sboru.
Shromáždění také navštívila starostka
města Luže Veronika Pešinová a ředitel
Hamzovy léčebny Václav Volejník. Oba
dva oslovili shromáždění krátkým a podnětným proslovem.
Návštěvníci měli ze společného shromáždění radost a byli naplněni vděčností
za uplynulá léta. Odcházeli s nadějí do budoucna ve výhledu k brzkému druhému
příchodu Pána Ježíše Krista. V tomto duchu se také neslo závěrečné požehnání,
které shromážděným předali předsedové
církve Vít Vurst a Mikuláš Pavlík.
Členové sboru Církve adventistů sedmého dne v Luži si váží toho, že mohou být
součástí lužské komunity a budou se snažit být i nadále prospěšní svému okolí.
Čestmír Šťovíček,
kazatel sboru CASD v Luži

úterý–neděle
10:00–22:00

(nebo dle počasí–za deště zavřeno)
info na tel. : 775 671 636
archiv CASD
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KVĚTNOVÉ
AKTIVITY
V MATEŘSKÉ
ŠKOLE
Každičký měsíc květen,
vždy potěší nás květem,
v korunách stromů voní květ
a ptáček píseň začal pět.
V měsíci květnu jsme si užívali krásného počasí na naší zahradě. Také jsme prožili spoustu zajímavých dnů plných zážitků a aktivit.
Na začátku měsíce shlédly děti v MŠ environmentální pohádku o třídění odpadů
O ZEMI NA ZEMI-DIVADLO ŠEHEREZÁDA.
Třída sluníčko měla projektový den SE
SKŘÍTKEM GENGELEM-děti s rodiči zaseli semínka starých odrůd na zahradě MŠ. Hezké
dopoledne jsme si užili na kozí farmě v Lozicích. Také jsme nezapomněli na naše maminky,které přišly 15.5. na Den otevřených
dveří. Společně si s dětmi pohrály a užily si
krásné odpoledne. V druhé polovině měsíce
jsme shlédli Pirátskou pohádku v Sokolovně.
Ve spolupráci s HL jsme se 27.5. vydali
na Projektový den s názvem S KAŠTÁNKEM DO ŘÍŠE KVĚTŮ. Děti si vytvořily placky
na plackostroji a prohlédly si květiny v Kaštánkově zahrádce. Starší děti sázely do květináče muškáty a mladší děti sázely semínka
šišek. Děti měly také za úkol vypracovat metodický list,kde vybarvovaly květiny a tiskly
lístečky. Po splnění všech úkolů nám Kaštánek věnoval strom,který jsme si zasadili
na zahradě. Děti se o stromeček budou starat
a pozorovat,jak nám bude hezky růst .Děkujeme za hezky prožité dopoledne,které dětem přineslo mnoho nových poznatků o přírodě. Na konci měsíce 31.5. jsme jeli na školní
výlet do Žlebů za bílými jeleny. Děti shlédly
ukázku odchovaných mláďat dravců a sov.
V oboře jsme viděli bílé jeleny, daňky, muflony a divoká prasata. Výlet se nám vydařil.
Jako každý rok, i letos mají vystavené
tablo předškoláci z MŠ pojaté v námořnickém duchu. Měsíc květen byl pro nás plný
úžasných zážitků a poznání.
Kolektiv MŠ

PRAKTICKÝ LÉKAŘ

Nová ordinační doba všeobecného
praktického lékaře!
Od 13.05. 2019 ordinujeme v Luži každý den, registrujeme nové pacienty.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

MATEŘINKA

ČERVEN 2019

Brigáda Na Venkově

Kemping Na Venkově v Radimi hledá brigádníky
na úklid v červenci a srpnu.
Popis práce:

• úklid sanitárního zařízení ráno 6 -7 hod a odpoledne od 13 -16 hod.
• Před příjezdem nových hostů – úklid ubytovacích prostor od 10 – 14 hod.
Požadavky: super čisto
• Zahradnické práce: sečení trávníku a sběr ovoce. Časy dohodou.
Nutné alespoň základní znalost angličtiny nebo němčiny
– zaměstnavatelé nemluví česky.
Věk od 15 let, souhlas rodičů nutný, plat 100, - Kč/hod!

Volejte, mailujte, navštivte nás!
Jan a Corrie Hoek
www.navenkove.com/cs-cz/, info@navenkove.com, Tel.: 720 302 683
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VÝPIS
USNESENÍ

Výpis usnesení z 11. zasedání
Rady města Luže konané dne
8. dubna 2019 v 08:00 hod.
v zasedací místnosti
na MěÚ Luže
Rada města schvaluje:
01/11: Finanční dar Rodinnému centru
DaR Luže ve výši 200,- Kč na jedno dítě.
02/11: Dodatek č. 3 ke smlouvě
o poskytování sociálních služeb
s Domovem na rozcestí Svitavy, dle př.
03/11: Seznam firem pro podání nabídky
na dokončení stavby „Chodník Husova
ulice“, „ Dopravní opatření pro zklidnění
dopravy Luže“ a „ Oprava komunikace
v Jeronýmově ulici v Luži“.
04/11: Cenovou nabídku na sanaci
vlhkého smíšeného zdiva
volnočasového centra, od firmy
HYDROSYS s.r.o., dle přílohy.
05/11: Cenovou nabídku na dodávku ÚT
v 2. NP volnočasového centra, Žižkova
178 od firmy INSTAL Chroustovice, dle př.
06/11: Smlouvu o technické podpoře
č. TP09/19 o poskytování technické
podpory k software firmy VITA
software, s.r.o.
07/11: Zrušení výběrového řízení
na poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje
bydlení na území Města Luže na rok 2019.
08/11: Smlouvu o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení služebnosti
inženýrské sítě (žadatelé P. a A. Šulcovi).
09/11: Prodloužení Smlouvy o nájmu
nebytových prostor v Luži čp. 241,
Komenského ulice, na dobu určitou o 1
rok, a to od 1.5.2019 do 30.4.2020, dle př.
10/11: Prodloužení nájemní smlouvy
k bytu č. 5 v domě s pečovatelskou
službou Luže čp. 9, Na Výsluní, panu
Jaroslavu Tlustému, na dobu určitou
jednoho roku, dle přílohy.
11/11: Uzavření nájemní smlouvy
na pozemek v k. ú. Doly s Ing. Stanislavem
Novotným, Vysoké Mýto, dle přílohy.
12/11: Uzavření nájemní smlouvy
na pronájem dřevěného
uzamykatelného stánku na nádvoří
hradu Košumberk v Luži, dle př.
13/11: Dohodu o úhradě dluhu,
o splátkách a o uznání dluhu, dle př.
14/11: Nový ceník výlepu plakátů města
Luže, dle př.
15/11: Objednávku na zpracování studie
vodovodu pro místní části Doly a Brdo
od Ing. Martina Soudka, Ph.D., dle př.

VÝPISY USNESENÍ
Rada města doporučuje Zastupitelstvu
města Luže schválit:
16/11: Prodej pozemkové parcely č.
748/3 o výměře 206 m2, ostatní plocha
v k. ú. Doly (žadatelka V. Krejčová).
17/11: Prodej pozemkové parcely č. 748/2
o výměře 253 m2, ostatní plocha v k. ú.
Doly (žadatelka A. Semotánová).
18/11: Prodej a směnu pozemkové
parcely č. 976/7 o výměře 225 m2
a rozdělení p. p. č. 117/1 na dvě
poloviny a převod spoluvlastnických
podílů v k. ú. Luže tak, že p. p. č. 117/1
o výměře 1085m2 bude ve výlučném
vlastnictví města Luže a p. p. č. 117/3
o výměře 1084 m2 bude ve výlučném
vlastnictví paní Ireny Zachové.
Rada města doporučuje Zastupitelstvu
města Luže schválit návrh kandidáta:
19/11: V souladu s ust. § 84 odst. 2
písm. g) zákona č. 128/2000 Sb.
o obcích, ve znění pozdějších předpisů
navrhuje zastupitelstvo města
Luže valné hromadě společnosti
Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.,
IČ: 48171590, která se uskuteční dne
4.6. 2019, svoji kandidátku na členku
představenstva společnosti paní
Bc. Veroniku Pešinovou, MBA, nar.
08.08. 1984, bytem Košumberk
č. p. 27, 538 54 Luže.
Různé:
• Voda v obcích Doly a Brdo:
Starostka informovala přítomné,
ohledně zajištění vody pro obce
v době velkého sucha a její nedostatek v letních měsících a možnosti
přistavení cisterny od VAK Chrudim.
• Další termíny konání
Rady města Luže:
29.4. 2019 v 15:30 hod.,
13.5. 2019 v 08:00 hod.
• Nové termíny Zastupitelstva
města Luže:
22.5. 2019 v 18:00 hod.,
místo konání ,,Sokolovna“,
• 19.6. 2019 v 18:00 hod.,
místo konání ,,Sokolovna“
18.9. 2019 v 18:00 hod.
18.12. 2019 v 18:00 hod.
• Koupě rodinného domu
– ulice Husova/Luže:
• Bude domluvena prohlídka
tohoto domu.
• Projednání podnětu zřízení
freestyle sportoviště
(skateboard, in line brusle,
koloběžky, BMX kola, atd…):
Budeme hledat pro zřízení dotaci.

ČERVEN 2019
Výpis usnesení z 12. zasedání
Rady města Luže konané
dne 29. dubna 2019 v 15:30 hod.
v zasedací místnosti
na MěÚ Luže
Rada města schvaluje:
01/12: Smlouvu o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení služebnosti
inženýrské sítě.
02/12: Objednávku pasportizace zeleně
města Luže u firmy SAFE TREES, s.r.o.,
IČO: 26935287, v rámci projektu
,,Efektivní veřejná správa města Luže“,
dle přílohy.
03/12: Smlouvu o zápůjčce č. 5/2019
uzavřenou ve smyslu § 2193 – 2200
a následujícího zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku s Regionálním
muzeem v Chrudimi, dle přílohy.
04/12: Nový zabezpečovací systém
do ,,VOLNOČASOVÉHO ZAŘÍZENÍ“ –
Žižkova 178, 538 54 Luže, dle přílohy.
05/12: Příkazní smlouvu s Bc. Pavlínou
Florianovou na poradenskou činnost
a komplexní zpracování elektronické
žádosti o dotaci na projekt „Město Luže
podporuje zaměstnanost“, dle přílohy.
06/12: Dodatek č. 1 ke smlouvě o svozu
bioodpadu uzavřené dne 4.11.2015, dle
přílohy.
07/12: Směrnici č. 1/2019 – Vnitřní pravidla
pro přidělování bytů zvláštního určení
a Žádost o přidělení bytu v DPS (byt
zvláštního určení), dle př.
Rada města odložila
na příští jednání RM č. 13:
08/12: Žádost o zpevnění svahu č. 316/5
v k. ú. Luže. Důvodem odložení je
konzultace s právníkem v této věci.
Rada města neschvaluje:
09/12: Záměr prodeje části p. p. č.
118/1 o výměře cca 2187m2 , ostatní
plocha v k. ú. Doly. Důvodem je návrh
o dlouhodobém pronájmu části p. p. č.
118/1 o výměře cca 2187m2, ostatní
plocha v k. ú. Doly.
Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města Luže schválit:
10/12: Záměr prodeje přeplocené části
p. p. č. 795 o výměře cca 90 m2, ostatní
plocha, ostatní komunikace a cca 5 m2
přeplocené z p. p. č. 843/1 v k. ú. Radim.
11/12: Prodej pozemkové parcely
č. 254/1 v k. ú. Voletice, část obce
Domanice o výměře 229 m2.
12/12: Prodej pozemkové parcely č.
796/1 v k. ú. Radim o výměře 290 m2.
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KOŠUMBERSKÉ
LÉTO 2019
ČERVENEC - SRPEN
www.luze.cz
1. 6. 2019 od 18,00 hod.
5. MUZEJNÍ NOC
s archivářem Mgr. Michalem Štorkem a historická
Ohnivá show skupiny Fext
Hrad Košumberk / vstupné: dobrovolné
9. 6. 2019 od 13,30 hod.
DĚTSKÝ DEN
Hrad Košumberk
14. 6. 2019 od 19,30 hod.
MANASLU – PROJEKCE NEPÁL
Hrad Košumberk / vstupné: dobrovolné
29. 6. 2019 od 20,30 hod.
ESA Z PRALESA
Letní kino pro děti: animovaný, dobrodružný
Hrad Košumberk / vstup zdarma
3. 7. 2019 od 21,30 hod.
BOHEMIAN RHAPSODY
Letní kino: životopisný, drama
Hrad Košumberk / vstupné: 60,- Kč
5. - 6. 7. 2019
PÁNI Z LICHTENBURKA
Historická skupina šermu / Hrad Košumberk
Časy vystoupení: 11,13,14,15,16 h.
5. 7. 2019 od 20,00 hod.
KATAPULT – REVIVAL
Pouťová zábava
Stadion Luže

11. 8. 2019 od 15,00 hod.
O ČERVENÉ KARKULCE
Divadlo pro děti – Kozlík Hradec Králové
Hrad Košumberk

19. 7. 2019 od 20,00 hod.
PYTLÁCKÁ NOC
III. Cenová – taneční zábava
Hrad Košumberk

14. 8. 2019 od 21,30 hod.
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ
Letní kino: komedie
Hrad Košumberk / vstupné: 60,- Kč

20. 7. 2019 14,00 hod.
ODPOLEDNE S DECHOVKOU
Malá muzika Pepíka Nauše
Bělá – sportovní areál

16. 8. 2019 od 20,00 hod.
QUATTRO – POUŤOVÁ ZÁBAVA
Stadion Luže

24. 7. 2019 od 21.30 hod.
MISSION: IMPOSSIBLE – FALLOUT
Letní kino: akční
Hrad Košumberk / vstupné: 60,- Kč

18. 8. 2019
OKURKOVÁ POUŤ

27. 7. 2019 od 20,00 hod.
TELEVARIETÉ – AMADIS BRNO
Divadlo
Hrad Košumberk
28. 7. 2019 od 20,00 hod.
FANTASTICKÁ ZVÍŘATA :
GRINDELWALDOVY ZLOČINY
Letní kino pro děti: dobrodružný, akční
Hrad Košumberk / vstup zdarma
31. 7. 2019 od 21,30 hod.
AVENGERS: INFINITY WAR
Letní kino: akční, dobrodružný
Hrad Košumberk / vstupné: 60,- Kč

7. 7. 2019
TŘEŠŇOVÁ POUŤ
10. 7. 2019 od 21,30 hod.
ŽENY V BĚHU
Letní kino: komedie
Hrad Košumberk / vstupné: 60,- Kč
13. 7. 2019 od 20,00 hod.
BOSÉ NOHY V PARKU
Divadelní soubor Na Tahu Červený Kostelec
Hrad Košumberk
14. 7. 2019 od 15,00 hod.
KONCERT VÁŽNÉ HUDBY
Účinkují lektoři a účastníci mistrovských
Interpretačních kurzů v Litomyšli
Janovičky
14. 7. 2019 od 15,00 hod.
O PEJSKOVI A KOČIČCE
Dětské divadlo – KK Olomouc
Hrad Košumberk

17. 7. 2019 od 21,30 hod.
BAJKEŘI
Letní kino: komedie
Hrad Košumberk / vstupné: 60,- Kč

21. 8. 2019 od 21,30 hod.
CHATA NA PRODEJ
Letní kino: komedie, drama
Hrad Košumberk / vstupné: 60,- Kč
24. 8. 2019 od 20,00 hod.
DO ZDI
Divadlo Exil Pardubice
Hrad Košumberk
25. 8. 2019 od 20,00 hod.
JAK VYCVIČIT DRAKA 3
Letní kino pro děti: dobrodružný, animovaný
Hrad Košumberk / vstup zdarma
28. 8. 2019 od 21,30 hod.
PREZIDENT BLANÍK
Letní kino: komedie
Hrad Košumberk / vstupné: 60,- Kč

3. 8. 2019 od 9,00 hod.
NOHEJBAL
Generační turnaj otec – syn
Bělá – sportovní areál

30. 8. 2019
MĚSTSKÉ SLAVNOSTI
Pořádá JMC – Produkcion
Sadovanka – dechovka, Loly Růža - tanečnice
Kaťáčci – Zuš Luže, Pole Dance – tanec,
Ella s kapelou, Crazy Dogs, Green Day – revival,
ohňostroj
Hrad Košumberk / vstup zdarma

3. 8. 2019 od 20,00 hod.
ZÁMĚNA
Divadlo Pardubice
Hrad Košumberk
7. 8. 2019 od 21,30 hod.
YES MAN
Letní kino: komedie, romantický
Hrad Košumberk / vstupné: 60,- Kč

31. 8. 2019
MEMORIÁL Jana Stoklasy v požárním sportu
Bělá – sportovní areál, 9. hod.
Posvícenské posezení s hudbou, 16 hod.

10. 8. 2019 od 20,00 hod.
KDO UTEČE – VYHRAJE
Divadlo Josefa Tejkla – Hradec Králové
Hrad Košumberk

31. 8. 2019 od 20,00 hod.
POPRASK NA LAGUNĚ
JDO Jaroslav – Luže
Hrad Košumberk
Změna programu vyhrazena

VÍCE INFORMACÍ na

facebook.com/MestoLuze
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Rybářské závody – Lenka Kašparová

Rybářské závody – Lenka Kašparová
Poslech ptáků – Alžběta Jasanská

Rybářské závody – Lenka Kašparová

Rybářské závody – Lenka Kašparová

Poslech ptáků – Alžběta Jasanská
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